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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

กยศ.1 นางสาวจิตติสา จิรไสวจรัส 56567210188 แกไ้ข
ขาดรูปนศ. บตัรนกัศึกษา บญัชีธนาคาร/บตัร
ประชาชนและทะเบียนบา้นพอ่/ขาดหนา้ 4,5,6 และ
บตัรขา้ราชการ/ขาดผลการเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.2 นางสาวทศันีย ์เดชงดั 56115730095 เอกสารครบ

กยศ.3 นายภานุวฒัน์ สุวรรณเสวก 56119400051 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.4 นางสาวปรียา อ าเพียร 56566010009 เอกสารครบ

กยศ.5 นายธนษกร เหล่าวานิช 56128400209 เอกสารครบ

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



2

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.6 นางสาวกญัญารัตน์ กุลภูเขียว 56566010038 แกไ้ข ขาดหนา้5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.7 นายธนวฒัน์ ศรีโชติ 56128400129 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.8 นายสุเมธ ข  าเลิศ 56128400173 เอกสารครบ

กยศ.9 นางสาวสุชานรี สมัฤทธ์ิ 56118040005 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.10 นางสาวศศิธร ยรรยงสิริการย์ 56565170075 เอกสารครบ

กยศ.11 นางสาวจารุวรรณ คงประดิษฐ์ 56119800058 เอกสารครบ

กยศ.12 นางสาวนยันา สาตราคม 56118140019 เอกสารครบ

กยศ.13 นางสาวศุภกานต ์ไชยสิงห์ 56566040020 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



4

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.14 เด็กหญิงสุดารัตน์ อิงประภานนท์ 56115530080 เอกสารครบ

กยศ.15 เด็กหญิงมณฑกานต ์สีแดง 56115730009 เอกสารครบ

กยศ.16 นายนนัทชยั สุตานนัท์ 56567210005 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



5

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.17 นางสาวศศิธร มาประเสริฐ 56128400093 เอกสารครบ

กยศ.18 นางสาวชญัญาพชัญ ์ด ารงพลสถาพร 56118040015 เอกสารครบ

กยศ.19 นายเจษฎา วงศข์นัธ์ 56119400109 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 4,5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.20 นางสาววิจิตรา พิทยานุรักษ์ 56115400063 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



6

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.21 นางสาวกมลชนก วรรณพงษ์ 56118140080 เอกสารครบ

กยศ.22 นางสาวพชัราพรรณ แตงฉ ่า 56567230073 เอกสารครบ

กยศ.23 นายนพสิทธ์ิ กุลณีจิตตเ์มธี 56115400036 แกไ้ข
ขาดรูปนศ. บตัรประชาชนทะเบียนบา้นบญัชี
ธนาคารนศ. ขาดหนา้5 ผลการเรียน แบบค าขอผ่าน
ระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.24 นางสาวสิริภทัร์ แพทยป์รีชา 56115530050 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



7

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.25 นางสาวเมษิณี เสภู่ 56115200055 เอกสารครบ

กยศ.26 นายอนุชิต บวัโคง้ 56115530081 เอกสารครบ

กยศ.27 นางสาวณฐัวรรณ ไอโซน 56567210027 เอกสารครบ

กยศ.28 นางสาวพชรกมล วงศพ์วง 56118090065 แกไ้ข นศ.รับรองส าเนาผลการเรียน จิตอาสา 1วนั/8 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



8

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.29 นางสาววรัญญา พิมพบ์ุญญามาศ 56115730086 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.30 นายธนกร สุจริตจนัทร 56206600035 เอกสารครบ

กยศ.31 นางสาวรัชญา อนุวงศภ์กัดีชาติ 56117960034 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.32 นายนิตินยั นาคผ่อง 56118200013 เอกสารครบ

กยศ.33 นางสาววิสารี ศรีสุทธิ 56119400116 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.34 นางสาวพธิุตา โพธิศรี 56566040031 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



9

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.35 นางสาวชญาน์ทิพย ์กาญจนศิริกูล 56128400019 เอกสารครบ

กยศ.36 นางสาวจนัทร์จิรา พนัธุ์กุ่ม 56117960071 เอกสารครบ

กยศ.37 นางสาวปนดัดา แจ่มจ ารัส 56118200126 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.38 นางสาวชนิดา ลอยแกว้ 56566050033 เอกสารครบ

กยศ.39 นายยศพล บุญคุม้ 56114600025 แกไ้ข ขาดรูปบา้น หนา้5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. ขาดผลการ
เรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.40 นางสาวปรียกร อุทธสิงห์ 56114600124 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.41 นายกิตติภณ เยน็ใจ 56128400092 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.42 นายกอ้งปพฒัน์ สูติอุทยัทวีโชติ 56128400176 เอกสารครบ

กยศ.43 นายตรัณ เงินกลัน่ 56567220045 เอกสารครบ

กยศ.44 นางสาววิมลนุศ คชวงค์ 56118140081 แกไ้ข หนา้ 1-2 ท าใหม่เขียนให้ครบ ขาดหนา้ 4,5 เอกสารแม่
 จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.45 นางสาวสาลิณี ศรีเท่ียง 56567310006 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



12

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.46 นางสาวเจนจิรา ทวีศรีสุขุมนาถ 56567210049 เอกสารครบ

กยศ.47 นายชญานนท ์เกียรติมหาคุณ 56119800052 เอกสารครบ

กยศ.48 นางสาวสรธญัญ ์จ าเริญวณิชชา 56118140029 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.49 นางสาวอรไท เจริญสุข 56117960072 เอกสารครบ

กยศ.50 นายวรัญชิต ขจรบุญ 56128400014 เอกสารครบ

กยศ.51 นางสาวสรันญา จุนาศพัท์ 56115180115 เอกสารครบ

กยศ.52 นางสาวสิริขวญั แสงวนิชย์ 56115530039 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.53 นายกลวชัร ทองเต็ม 56128400146 เอกสารครบ

กยศ.54 เด็กหญิงศุภรัตน์ สุพรรณค า 56128400206 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.55 นายณรัฐ กล่ินสุหร่าย 56128400193 เอกสารครบ

กยศ.56 นางสาวภานุมาศ ์กิจเจริญนุกูล 56118200058 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



15

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.57 นายนิธิกร จนัทรทิณ 56567310001 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นนศ. บญัชีธนาคาร หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.58 นายภาสกร อิศโรวธุกุล 56119400095 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 ใบหยา่ บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.59 นางสาวบงกช อินต๊ะเสน 56566010016 เอกสารครบ

กยศ.60 นายวราวธุ เลิศมงคลวฒิุชยั 56115530069 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.61 นางสาวจนัทร์จิรา เจ่ียกุล 56566050067 เอกสารครบ

กยศ.62 นางสาวจินดา บุณยทรรพ 56118040027 เอกสารครบ

กยศ.63 นางสาวอรนิภา มะลิสา 56565170069 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.64 นายวีรากร ชูศรี 56115730029 เอกสารครบ

กยศ.65 นางสาวสิริพร สงัเฉวก 56118200021 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 ขอหนงัสือรับรองเงินเดือนท่ีท างานแม่ จิต
อาสา1วนั/8 ชม.เท่านั้น เขียนกิจกรรมให้ละเอียด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.66 นางสาวจิราภรณ์ จูคา้ 56566040036 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.67 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนชารี 56566040008 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.68 นายภูวิพฒัน์ ธีรชยัสมบูรณ์ 56114600035 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.69 นางสาวอุบลวรรณ ม่ิงภา 56118040029 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 หนา้ 4 ลงช่ือ นศ.รับรองส าเนาผลการเรียน
 ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.70 นายศุทธวีร์ จินะเสนา 56128400180 เอกสารครบ

กยศ.71 นางสาวรัชนีกร บูรณะเสรี 56128400031 เอกสารครบ

กยศ.72 นางสาวกรกนก ล ายองพนัธ์ 56128400161 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.73 นายอคัรพนัธ์ ปราโมช ณ อยธุยา 56565170087 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.74 นางสาวกาญจนา ภุมรินทร์ 56566050063 เอกสารครบ

กยศ.75 นายกษิดิศ แกว้ปาน 56118140076 เอกสารครบ

กยศ.76 นายเทวญั ชิวปรีชา 56567220062 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.77 นายศรัณย ์ก าจดัโรค 56118020005 เอกสารครบ

กยศ.78 นางสาวบุณยานุช เสมบุญหล่อ 56118140015 เอกสารครบ

กยศ.79 นายสิรวิชฌ ์เพชรคง 56128400194 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.80 นางสาวสุภาพร เท่ียงบุญ 56115530005 เอกสารครบ

กยศ.81 นางสาววนชัพร สมบุญ 56128400015 เอกสารครบ

กยศ.82 นายธนารักษ ์สีระวงัไพร 56118200065 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.83 นางสาวนภารัศม ์วลยันนทนนัท์ 56567210094 เอกสารครบ

กยศ.84 นางสาวภคนนัท ์ยศสมบติั 56128400038 เอกสารครบ

กยศ.85 นายคมสนัต ์จารึกกลาง 56206600106 แกไ้ข
ขาดหนา้3,4 ทะเบียนบา้นนศ. บญัชีธนาคาร  เอกสาร
บิดามารดา หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ หนา้ 5 บตัร
ขา้ราชการ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



23

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.86 นางสาวอินทิพร สวา่งพิมพ์ 56567310028 เอกสารครบ

กยศ.87 นางสาวเมทินี จิตรขวญั 56115180012 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.88 นางสาวอภิญญา เตชะอนุรักษก์ุล 56118140016 เอกสารครบ

กยศ.89 นางสาวเพญ็นภา พกุพลูทรัพย์ 56128400225 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.90 นางสาวจิตติกานต ์บุญผาตินาถ 56567230071 เอกสารครบ

กยศ.91 นางสาวหทยัชนก ช่อดอกรัก 56115180009 เอกสารครบ

กยศ.92 นางสาวกรกาญจน์ แจ่มจนัทร์ศรี 56118200025 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.93 นายยทุธพล เพช็รรุ่ง 56565170044 เอกสารครบ

กยศ.94 นายนราธิป พรานประสิทธ์ิ 56128400184 เอกสารครบ

กยศ.95 นายสืบตระกูล กิจสาลี 56115400067 เอกสารครบ

กยศ.96 นายณฐัพล ธรรมคุณ 56115530070 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.97 นางสาวโสรยา วรศิริกุล 56118090033 เอกสารครบ

กยศ.98 นางสาวศิริจรรยา ศรีงาม 56118090026 แกไ้ข บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุ จิตอาสาเขียนกิจกรรมให้
ละเอียด 1 วนัท าก่ีชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.99 นางสาวขนิษฐา เณรเจริญ 56566040028 เอกสารครบ

กยศ.100 นางสาวเพียงฟ้า วฒิุประดิษฐกุล 56565170111 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.101 นายอนวชั แกว้เพง็กรอ 56128400175 แกไ้ข ขาดหนา้ 4,5,6 บญัชีธนาคาร บตัรขา้ราชการ จิตอาสา 
เอกสารมารดา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.102 นางสาวไปรยา เปล่ียนสมยั 56128400170 แกไ้ข หนา้2 ขอ้7,9 เขียนให้ครบ ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.103 นางสาวนริศรา ชูดี 56567220089 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรประชาชนนศ.ถ่ายให้ชดัเจน หนา้ 5 
ท าใหม่ห้ามมีรอขีดฆ่า ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.104 นางสาวนพรัตน์ นาคสอาด 56115530076 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนแม่ หนา้ 5 จิตอาสาเขียนกิจกรรม
ให้ละเอียด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.105 นางสาวเพญ็นภา แนวสุข 56119400081 แกไ้ข รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.106 นางสาวนุชรี มหาวนัตงั 56567230027 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4 ทะเบียนบา้นนศ. ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.107 นางสาวณฐัธิดา อยูกิ่จติชยั 56118140051 แกไ้ข ขาดหนา้4  บตัรขา้ราชการวนัหมดอายไุม่ชดัเจน
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.108 นางสาวอริสรา วรโยธา 56118140091 แกไ้ข ขาดรูปนศ. จิตอาสาเขียนกิจกรรมให้ละเอียด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.109 นางสาวจีระวฒัน์ มงคลกูล 56118140086 แกไ้ข รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น ขาดบตัรนศ. หนา้5 เขียน
ขอ้มูลให้ถูกตอ้งห้ามมีรอยลบ ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.110 นางสาววนัดี ไข่ทอง 56118140092 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.111 นางสาวอาทิมา จุย้จ  าลอง 56206600013 แกไ้ข จิตอาสา 1วนัให8้ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.112 นางสาวฐิติพร นาคงาม 56566010013 แกไ้ข ผูรั้บรองรายไดรั้บรองส าเนาบตัรขา้ราชการ ขาดผล
การเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.113 นางสาววรัญญา ฉลาดละออ 56115200057 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.114 นางสาวฐิติกาญจน์ นกแกว้ 56565170092 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 จิตอาสาเขียนกิจกรรมให้ละเอียด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.115 นายกิตติ ประเสริฐสม 56567230018 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.116 นายปวนนัต ์จนัทร์เภา 56128400055 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4, จิตอาสา /หนา้ 5,6 บตัรขา้ราชการขอ
ใหม่ลายมือผูรั้บรองไม่เหมือนกนั

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.117 นายจีรวฒัน์ คชประเสริฐ 56206600078 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.118 เด็กหญิงวนัเพญ็ บวับาน 56128400090 แกไ้ข จิตอาสาเขียนช่ือผูรั้บรองใตภ้าพ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.119 นายรชต รัตนาพรประสิทธ์ิ 56118200118 แกไ้ข ขาดใบหยา่ หนา้5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา /
บตัรขา้ราชการหมดอายุ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.120 นางสาวสุนิสา เอนกธรรมพินิจ 56115530026 แกไ้ข จิตอาสาเขียนช่ือผูรั้บรองใตภ้าพ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.121 นางสาวชุติมา ธูปหอมละออ 56115730084 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.122 นางสาวสุดาทิพย ์ทองสุข 56118140074 แกไ้ข
รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น/ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนพอ่ หนา้ 5 /จิตอาสาเขียนกิจกรรมให้ละเอียด
 1 วนัให8้ชม. เขียนช่ือผูรั้บรองใตภ้าพ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.123 นายวรินทร พ่ึงสุขแดง 56566040018 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. /ให้พอ่แม่ตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง
ทะเบียนบา้น/ขาดหนา้ 5 จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.124 นางสาวนนันภสั ใจจิต 56567230028 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.125 นางสาวอธิฐาน โรจนสุมล 56115180068 แกไ้ข บตัรประชาชนพอ่วนัหมดอายไุม่ชดัเจน
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.126 นางสาวกนกนิภา จิตตธ์รรม 56565170119 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ,5,6 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.127 นายชชัตญัญู บุนนาค 56567210039 เอกสารครบ

กยศ.128 นางสาวภานิชา กิตติเดชาวงศ์ 56118140057 แกไ้ข บตัรขา้ราชการหมดอาย ุ/ จิตอาสาเขียนกิจกรรมให้
ละเอียด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.129 นางสาวสุพรรษา จนัทร์ดวง 56118090055 แกไ้ข จิตอาสาเขียนกิจกรรมให้ละเอียด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.130 นางสาวสุภสัสร อมัรินทร์ 56566050007 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.131 นางสาวบุณฑริก พวงเจริญ 56115200045 ตดัสิทธ์ิ รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด

กยศ.132 นางสาวประภาพร จนัทร์ชม 56118200078 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. หนา้5,6 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.133 นายธนิสร เทียนถวาย 56118090057 แกไ้ข ขาดบตัรขา้ราชการ/เขียนช่ือผูรั้บรองใตรู้ปภาพ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.134 นางสาวสุพตัรา คลา้ยดวง 56567230030 แกไ้ข ขาดบญัชีธนาคาร หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.135 นางสาวชารีรักษ ์มูลมี 56566010036 แกไ้ข ให้พอ่รับรองส าเนาเอกสาร/ขาดใบหยา่ หนา้ 5 บตัร
ขา้ราชการ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.136 นางสาวสุมนตรา วาทีรักษ์ 56118090027 แกไ้ข ให้แม่รับรองส าเนาใบหยา่ /ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ
 /จิตอาสาเขียนช่ือผูรั้บรองใตภ้าพ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.137 นางสาวดาลดั เจะและ 56118090007 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.138 นายจีรพล ม่วงยิม้ 56118090012 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.139 นายปรัชญา ทองอยู่ 56117960040 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.140 นางสาววิริญา นนทอ 56117960065 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.141 นายตรีพฒั เทพประสิทธ์ิ 56115530042 แกไ้ข ขาดหนา้ 1,4 บญัชีธนาคาร บตัรประชาชนแม่ หนงัสือ
รับรองเงินเดือพอ่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.142 นางสาวอินทิชา ค  าเดช 56567310026 แกไ้ข จิตอาสาเขียนช่ือผูรั้บรองใตภ้าพ 1 วนัให8้ ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.143 นางสาวสมชัชา โซ๊ะสลาม 56118020030 แกไ้ข จิตอาสา1 วนัให8้ ชม. เขียนกิจกรรมให้ละเอียด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.144 นางสาวสุธาสินี โพธ์ิมัน่ 56118040006 แกไ้ข จิตอาสา1 วนัให8้ ชม. เขียนกิจกรรมให้ละเอียด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.145 นางสาวภานุชนารถ สุขเกษม 56567210048 แกไ้ข บตัรประชาชนแม่วนัหมดอายไุม่ชดัเจน/จิตอาสา
เขียนช่ือผูรั้บรองใตภ้าพ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



36

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.146 นางสาวลลิตา บุญมา 56119800047 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.147 นางสาวกนกพรรณ กายพนัธ์ 56566050020 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนแม่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.148 นางสาวฐิฏิญา จิตร์ปล้ืม 56118090011 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. บญัชีธนาคาร ใบมรณบตัรพอ่ /จิตอาสา
เขียนกิจกรรมให้ละเอียด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.149 นางสาวพรทิพา สีสุก 56566050011 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.150 นางสาวผกามาศ ผสมทรัพย์ 56118020031 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.151 นางสาวปิยาภรณ์ แสงทบัทิม 56118200079 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.152 นายสถาพร ฉิมฉลาด 56567210130 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนของนศ.  2.ขาดส าเนา
บตัรนกัศึกษา 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.153 นางสาวกาญจนาพร เคียงกลาง 56118020123 เอกสารครบ

กยศ.154 นางสาวแกว้ตา อ่อนอว้น 56115730040 เอกสารครบ

กยศ.155 นายพงศธร ธรรมศิริ 56115400064 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.156 เด็กหญิงภทัทิรา สวนดอกไม้ 56567210057 เอกสารครบ

กยศ.157 นางสาวอญัชนา ม่วงตะเภา 56115730008 เอกสารครบ

กยศ.158 นางสาวพชันนัท ์ศรีสุข 56567230041 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.159 นางสาวจุฬาภา กาญจนาวาณิช 56566010061 เอกสารครบ

กยศ.160 นางสาวมลภคัน์ สุขเกษม 56114600099 เอกสารครบ

กยศ.161 นางสาวสุนนัทา ปรีดาชม 56115180049 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



40

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.162 เด็กชายเจษฎายทุธ พรมลี 56206600142 เอกสารครบ

กยศ.163 นายสิทธิพล กาญจนศิริสมบติั 56206600056 เอกสารครบ

กยศ.164 นางสาวพงษน์ภา ยะเจริญ 56118200144 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.165 นางสาววรรณวิสา ทองงาม 56565170046 เอกสารครบ

กยศ.166 นางสาวธนิษฐา ผ่ึงผาย 56115530067 เอกสารครบ

กยศ.167 นางสาวสิริรัตน์ บุญกร 56115730066 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



42

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.168 นายนิริศ เทพบุตร 56115180092 เอกสารครบ

กยศ.169 นางสาวนนทวรรณ บุญฑาทิพย์ 56128400006 เอกสารครบ

กยศ.170 นายนวพล แกว้ประทานพร 56567210016 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



43

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.171 นายสุชาครีย ์จนัทร์ทอง 56118090081 เอกสารครบ

กยศ.172 นางสาวธนนัทญ์า ฤทธ์ิเหมาะ 56115400061 เอกสารครบ

กยศ.173 นางสาวพรนิภา พรมโชติ 56115730020 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



44

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.174 นางสาวอารีย ์ทองเพียร 56115180104 เอกสารครบ

กยศ.175 นางสาวอารมณ์ ทองเพียร 56115180108 เอกสารครบ

กยศ.176 นางสาวศรีประภา ดวงทิม 56118140045 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.177 นางสาวทกัษพร พวงพยอม 56115530022 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



45

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.178 นายรัฐพล ตั้งมา 56115730004 เอกสารครบ

กยศ.179 นางสาวฌลัลิกา สุวรรณโณ 56128400135 เอกสารครบ

กยศ.180 นางสาวธาริณี นิตยโ์ฆษกุล 56115180050 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.181 นางสาววรรณภาพร วงษด์ารา 56115180015 เอกสารครบ

กยศ.182 นางสาวพรนภสั เงินโอภาส 56115530055 เอกสารครบ

กยศ.183 นายชลทิศ เคอ 56115530020 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



47

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.184 นางสาวบุญฑริกา ไชยทิพย์ 56566010063 เอกสารครบ

กยศ.185 นางสาวสุกญัญา สินเธาว์ 56567310012 เอกสารครบ

กยศ.186 นายกิตติธร ใจธรรม 56118200087 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.187 นางสาวจนัทนิภา เกิดศิริ 56118200036 เอกสารครบ

กยศ.188 นางสาวเบญจวรรณ ศิริกุล 56567230022 เอกสารครบ

กยศ.189 นางสาวศศิธร แสงประไพ 56115400013 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.190 นางสาวชิดชนก แกว้ประถม 56567230040 เอกสารครบ

กยศ.191 นางสาวจนัทกานต ์วงัสิงห์ 56567220011 เอกสารครบ

กยศ.192 นางสาวธิดาวรรณ ดวงจินดา 56567230038 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



50

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.193 นางสาวนิสากร เนตรเพง็ 56118090038 เอกสารครบ

กยศ.194 นางสาวสกาวรัตน์ สุวรรณภกัด์ิ 56567220026 เอกสารครบ

กยศ.195 นายธีร์ธวชั รัตนเสรีชยั 56119800004 แกไ้ข 1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.196 นางสาวพรสวรรค ์ศิวะสินางกูร 56115730055 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



51

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.197 นางสาวนภาพร เนาวลกัษณ์ 56115400048 เอกสารครบ

กยศ.198 เด็กหญิงมาริษา หน่ึงฤทยักุล 56566050009 เอกสารครบ

กยศ.199 นางสาวกญัญาณฐั ขยนัคิด 56118090010 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



52

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.200 นางสาวกนกวรรณ ชูจารย์ 56118040008 เอกสารครบ

กยศ.201 นางสาวยวุธิดา หวงัอาษา 56119800046 แกไ้ข

1.ขอพบนศ.เร่ืองหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว 
2.ขอหนงัสือแต่งตั้งการเป็นผูใ้หญ่บา้น 3.ขอพบนศ.
เร่ืองบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.202 นางสาวพิมพช์นก สุทธิพร 56567230036 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้6.ระบุสถานภาพ
ครอบครัวให้ตรงกบัหนงัสือรับรองฯและขอ้7.ระบุ
ขอ้มูลให้ครบถว้น 2.ขาดชัว่โมงการเขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะอีก7ชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.203 นายธนภทัร ศรีวทุธานนัท์ 56206600086 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.204 นางสาวอรทยั สมบูรณ์กุล 56567310003 เอกสารครบ

กยศ.205 นางสาวสมใจ ศิริวฒัน์ 56566050016 เอกสารครบ

กยศ.206 นายรัชพล ม่ิงขวญั 56567310021 เอกสารครบ

กยศ.207 นางสาวพนิดา นามสีฐาน 56115730098 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.208 นางสาวณฐัณิชา จงสูงเนิน 56114600071 ตดัสิทธ์ิ กูค้รบหลกัสูตรแลว้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.209 นางสาวสุภาวดี ถาดดอน 56119400004 เอกสารครบ

กยศ.210 นายวีรยทุธ หม่ืนบุญมี 56118090021 เอกสารครบ

กยศ.211 นางสาวนภสัสร โสภา 56118090044 แกไ้ข
1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.ขาดรูปถ่ายบา้นของบิดา-
มารดา  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.212 นางสาวสุภาพร เชียรประโคน 56115180033 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดาและมารดา  2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.213 นายปัญญา ปรีชาพดู 56566050028 เอกสารครบ

กยศ.214 นางสาวณฐิัดา พรมมี 56118140039 เอกสารครบ

กยศ.215 นายศรัญญู จ าปาค า 56206600033 เอกสารครบ

กยศ.216 นางสาวนนัทิยา บรรลือทรัพย์ 56118090063 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.217 นางสาววรารัตน์ นพพิบูลย์ 56115180041 เอกสารครบ

กยศ.218 นางสาวธญัญพทัธ์ พิทกัษเ์ดชาพงศ์ 56115180106 เอกสารครบ

กยศ.219 นางสาวยลดา สุภาพ 56118040011 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น 2.ขาดหนา้ท่ี3   3.หนา้ท่ี4ขาดรูปถ่ายบา้น
ของบิดา-มารดา  4.ขาดหนา้ท่ี5ขาดส าเนาเอกสารของ
ผูรั้บรองฯ 5.ขาดส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย
 6.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)
  7.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.220 นางสาวขนิษฐา ไตรศรี 56566050002 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.221 นายวนัชยั คุม้ไพฑูลย์ 56567230056 เอกสารครบ

กยศ.222 นางสาวกรรณิการ์ นามวงค์ 56566040049 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี5ขาดส าเนาเอกสารของผูรั้บรองฯ 2.
ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ3.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.223 นางสาวชิดชนก แกว้อารีย์ 56566050035 เอกสารครบ

กยศ.224 นางสาวนิตยา บวัโรย 56115180119 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.225 นางสาวสุชาดา แกว้เนตร 56117300013 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.226 นายศุภกิตต์ิ ศาสนนนัทน์ 56115730076 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ.ถ่าย2ใบ  2.ส าเนาบตัรประชาชนมารดา
หมดอาย ุ 3.ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
การเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.227 นางสาวสุนิสา สินน ้าค  า 56118090049 เอกสารครบ

กยศ.228 นายอรรถพล สุภสร 56118200101 เอกสารครบ

กยศ.229 นางสาวอินทร์ชุอร ไชยโคตร 56118040025 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.230 นางสาวอภิญญา บริสุทธ์ิ 56566050042 เอกสารครบ

กยศ.231 นางสาวอภสัรา กนัหา 56567230021 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.232 นางสาววิลิน ช านาญกอง 56118140036 เอกสารครบ

กยศ.233 นางสาวอินธุออน สินสู่ 56118040020 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



60

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.234 นางสาวปิยะนุช จนัมล 56566040041 เอกสารครบ

กยศ.235 นายไชยา ลาภสาร 56206600028 เอกสารครบ

กยศ.236 นางสาวสุภาวลัย ์พินิจมนตรี 56118090045 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.237 นางสาวธาริณี ค  าพรมมา 56118040009 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



61

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.238 นายอนุชา น ้าจนัทร์ 56128400128 เอกสารครบ

กยศ.239 นางสาวสุจิตรา ยมมูล 56117300011 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.240 นางสาวจิวนนัท ์บุญจนัทร์ 56566050031 เอกสารครบ

กยศ.241 นายวฒิุชยั ละมา้ยเมือง 56206600068 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



62

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.242 นางสาวจอมขวญั บรรเทา 56567310020 เอกสารครบ

กยศ.243 นางสาววราพร อทัศรี 56118040028 เอกสารครบ

กยศ.244 นางสาวเจนจิรา ประเสริฐศรี 56117960070 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



63

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.245 นางสาวอินทิรา แกว้เนตร 56114600063 เอกสารครบ

กยศ.246 นางสาวสิริลกัษณ์ มาสาซา้ย 56118090066 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.247 นางสาวพรทิพย ์พิลาธรรม 56115730100 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.248 นางสาวณนัฑาพร กาลจกัร์ 56118090074 เอกสารครบ

กยศ.249 เด็กหญิงสุชาดา รักศิลป 56206600065 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.250 นางสาวสุธิดา เทียบแกว้ 56567310029 เอกสารครบ

กยศ.251 นายนพรัตน์ แสงชา 56206600138 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี4และ5ระบุท่ีอยูใ่ห้
ครบถว้น 2.หนา้ท่ี5ไม่ไดร้ะบุรายไดบิ้ดา-มารดา 3.
ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา  4.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.252 นางสาววนัเพญ็ พวงสุข 56118200123 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.253 นางสาวปิยะภรณ์ อนัทะไชย 56567310022 เอกสารครบ

กยศ.254 นายพนม นาค า 56114600068 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.255 นางสาวสุภาภรณ์ กิริยะ 56565170026 เอกสารครบ

กยศ.256 นายณฐัวฒิุ กองอุดม 56115180112 เอกสารครบ

กยศ.257 นางสาวสุภคั สาเสาร์ 56118090042 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.258 นายคีตธร วงศส์มศรี 56128400091 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.259 นางสาวกมลพร แวดอุดม 56115180030 เอกสารครบ

กยศ.260 นางสาวนิลรัตน์ นิลาทวงค์ 56118200133 เอกสารครบ

กยศ.261 นางสาวอินทุอร บวักลม 56566010075 ตดัสิทธ์ิ 1.รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนดในปี2559น้ี

กยศ.262 นายวศัพล ผินแกว้ 56115180039 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



67

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.263 นางสาวจนัทร์จิรา โพธิลุน 56567230046 เอกสารครบ

กยศ.264 นางสาวอรนภา อุปเสน 56118020099 เอกสารครบ

กยศ.265 นางสาวขนิษฐา แวงดา 56118200022 เอกสารครบ

กยศ.266 นางสาวเบญจวรรณ สถิตยต์นัติกร 56206600139 ตดัสิทธ์ิ กูค้รบหลกัสูตรแลว้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



68

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.267 นางสาวดาวนภา ศรีโท 56566050068 เอกสารครบ

กยศ.268 นางสาวสาวิณี คนไว 56118090041 เอกสารครบ

กยศ.269 นางสาวพิมพารัตน์ สุพร 56118090075 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.270 นายชนมส์วสัด์ิ เซียสกุล 56206600099 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.271 นางสาวศุทธหทยั ยองค า 56115530060 เอกสารครบ

กยศ.272 นางสาวอาชิรญาณ์ โคตา 56206600060 เอกสารครบ

กยศ.273 นายปณต อินทรโฆษิต 56119800068 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.274 นางสาวจุรีรัตน์ อินต๊ะประการ 56118200138 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



70

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.275 นายวชัรพงษ ์เกียรติสมบูรณ์ 56567220034 เอกสารครบ

กยศ.276 นายธนวิทย ์ถือทอง 56567210169 เอกสารครบ

กยศ.277 นางสาวจุฬาลกัษณ์ อยูนุ่ช 56118200119 เอกสารครบ

กยศ.278 นางสาวปาณิสรา วรรณภพ 56115180007 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



71

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.279 นางสาวบุษรากร ไกรทอง 56114600090 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5ขาดส าเนาเอกสารของผูรั้บรองฯ 2.ขาด
หนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา 3.ขาดส าเนาบตัร
ประชาชนนศ.  4.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา 5.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.280 นางสาวจิรัฏฐ์ เทียมวงค์ 56118090054 เอกสารครบ

กยศ.281 เด็กหญิงวริศรา ใจมอย 56566010081 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.282 นางสาวนภสัสร ธิตา 56118200053 เอกสารครบ

กยศ.283 นางสาวพิมพิกา ใจหนกั 56115200053 เอกสารครบ

กยศ.284 นางสาวรุ่งอรุณ กนัทะ 56115730060 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



73

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.285 นางสาววิภาวี ธรรมานุสาร 56128400024 เอกสารครบ

กยศ.286 นางสาวภทัราภรณ์ สุขจิตร 56567220023 เอกสารครบ

กยศ.287 นางสาวอุรัสยา ค  าชม 56115730045 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



74

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.288 เด็กหญิงหยาดนภา อมัฤทธ์ิ 56115530030 เอกสารครบ

กยศ.289 นางสาวมาลินี มณีขจร 56115400059 แกไ้ข
1.หนา้ท่ี5แกไ้ข  2.ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloan 
  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.290 นางสาวศุลีพร เทศอินทร์ 56118200082 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



75

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.291 นางสาววิมลสิริ มา้แกว้ 56128400108 เอกสารครบ

กยศ.292 นางสาวปาลิตา ประสพเนตร์ 56128400174 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.  2.ขาดส าเนาบตัรประชาชน
มารดา 3.ส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ
 4.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.293 นางสาวศรัณญา นิยม 56119400085 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



76

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.294 นางสาวกิตตินนัท ์วงศศิ์ริศรีสกุล 56115730082 เอกสารครบ

กยศ.295 นางสาวสุนิศา มูลเมือง 56118090070 เอกสารครบ

กยศ.296 นางสาวฐาปนี ค  าแก่น 56566050047 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



77

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.297 นายชชัชยั ยะค านะ 56119800045 แกไ้ข 1.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.298 เด็กหญิงณฐักานต ์ประชุมมาก 56128400137 เอกสารครบ

กยศ.299 นางสาวพรพิมล ดีด าแดง 56566040006 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



78

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.300 นางสาวสุนิสา ฮกสีดา 56118140055 เอกสารครบ

กยศ.301 นายพิชิต แกว้ยม 56118040033 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.302 นายศุภนนัท ์ทนัจนัทึก 56115180057 เอกสารครบ

กยศ.303 นางสาวกนกทิพย ์จนัทร์แป้น 56118200142 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



79

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.304 นางสาวริญญารัตน์ วีรกรนิธิวงศ์ 56115400066 เอกสารครบ

กยศ.305 นางสาวอุสรา วงศน์ ้านอง 56115200064 เอกสารครบ

กยศ.306 นางสาวปริยากร เรืองศิริ 56115180026 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



80

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.307 นางสาวธญัญา รักสจัจา (พิศาลภทัรกิจ) 56115200060 เอกสารครบ

กยศ.308 นางสาวโยธากา เชยโต 56117960036 เอกสารครบ

กยศ.309 นางสาววนิดา วรพรเบญจกุล 56128400013 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



81

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.310 นางสาววงศทิ์พา พิมพโ์ดด 56128400164 เอกสารครบ

กยศ.311 นางสาวนิจฉรา แหวนพลูผล 56567230059 เอกสารครบ

กยศ.312 นายสถาพร สิริรักษสถาพร 56567230045 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



82

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.313 นางสาวลดัดาวลัย ์สุขพานิช 56115180113 เอกสารครบ

กยศ.314 นางสาววิวิศนา นิสสยัดี 56128400072 เอกสารครบ

กยศ.315 นางสาววรวลญัช์ สุนทรพรปวีณ์ 56128400179 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



83

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.316 นางสาวเสาวนีย ์สุวรรณประเสริฐ 56118200088 เอกสารครบ

กยศ.317 นางสาวสุดารัตน์ ทรัพยอิ์นทร์ 56566050054 เอกสารครบ

กยศ.318 เด็กหญิงณฐัธิกา เอ่ียมสุขประเสริฐ 56118200010 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



84

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.319 เด็กหญิงยวุดี ศรีพงพา 56119800027 แกไ้ข
1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดบิ้ดาจากร้านกลึง  2. ขาด
หนงัสือรับรองรายไดม้ารดาจากโรงแรม  3. ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.320 นางสาวเอมอร นกยงูทอง 56128400071 เอกสารครบ

กยศ.321 นางสาวปมิณตรา สิงหวรรณะ 56128400004 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.322 นางสาวปฐมาวดี ศิลาวงศ์ 56115180102 เอกสารครบ

กยศ.323 นายจกัรพล โตสกุลวณิช 56119800053 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.324 นางสาวศิริพร ยอดพฤกษา 56566050005 เอกสารครบ

กยศ.325 นางสาวจนัทร์จิรา เกษรบวั 56115730024 เอกสารครบ

กยศ.326 นางสาวกนกวรรณ สุขเสถียร 56115200043 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



86

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.327 นางสาวคนึงนิจ ยางสูง 56118090078 เอกสารครบ

กยศ.328 นางสาวก่ิงกาญจน์ เห้ียมหาญ 56119800035 เอกสารครบ

กยศ.329 นางสาวทิพยสุ์มนต ์บุญหลง 56117960060 แกไ้ข คืนจิตอาสา 11/5/59
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.330 นางสาวขวญัชนก เข็มทอง 56567230060 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



87

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.331 นางสาวศศิญาภรณ์ จอมค า 56567310024 เอกสารครบ

กยศ.332 นางสาวสินจยั ด่อนนอ้ยจริง 56115180078 เอกสารครบ

กยศ.333 นายนิพพิชฌน์ ลาภเจริญผลวงษ์ 56567210036 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.334 นางสาวพชันิดา คนตรง 56118200091 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



88

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.335 นางสาวสุวนนัท ์ขนัธ์อ่อน 56118200068 เอกสารครบ

กยศ.336 นางสาวสิราวรรณ บุญคุม้ 56567220047 เอกสารครบ

กยศ.337 นางสาวอาริษา งามข า 56566050024 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



89

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.338 นางสาวกมลชนก ประสงคผ์ล 56114600078 เอกสารครบ

กยศ.339 นายกิจจา ไกรภกัดี 56128400234 เอกสารครบ

กยศ.340 นายขจรภพ พนัธุรัตน์ 56115180073 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.341 นางสาวญานิสา ชิณวงค์ 56118200083 เอกสารครบ

กยศ.342 นางสาวไอรดา บุญเฉย 56115730067 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.343 นางสาวนพมาศ มงัคะลา 56206600118 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



90

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.344 นางสาวชนากานต ์กิมฮวดกุล 56115730003 เอกสารครบ

กยศ.345 นางสาวสริญญา ตรีสาร 56115730075 เอกสารครบ

กยศ.346 นางสาวจิตธาดา วชัชวงษ์ 56119400153 เอกสารครบ

กยศ.347 นางสาวฐิติรัตน์ ยนิดี 56567220066 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.348 นางสาวศยามล บุญประเสริฐ 56566010078 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดข้องบิดาและส าเนาบตัร
ประชาชนของผูว้า่จา้ง  2. ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.349 นางสาวสุพิชญา ทรัพยว์ฒันไพศาล 56118200137 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.350 นางสาววิไล สิริพรชยัสกุล 56566010087 แกไ้ข 1. หนา้ท่ี 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว  2. ขาด
ส าเนาบตัรผูรั้บรองรายไดฯ้  3. ขอพบเร่ืองจิตอาสาฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.351 นายโชติวิทย ์ทองวงศญ์าติ 56118200132 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.352 นางสาวเกษร สามตรีกนั 56118090035 เอกสารครบ

กยศ.353 นายบุญฤทธิ เหล่ากงั 56567230064 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



92

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.354 นางสาวรุ่งทิพย ์แสงบุญลือ 56566050069 เอกสารครบ

กยศ.355 นายพงษธร สารเลา 56567210059 เอกสารครบ

กยศ.356 นางสาวจุฑาทิพย ์เขตพนมวนั 56118200023 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



93

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.357 นางสาวจุฑามาศ เขตพนมวนั 56567230061 เอกสารครบ

กยศ.358 นางสาวดารากร ค  าวตัร 56118090015 เอกสารครบ

กยศ.359 นางสาวสุปรียา สุขาบูรณ์ 56115730028 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.360 นางสาววิภาภรณ์ แช่มช่ืน 56567230019 แกไ้ข ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.361 นางสาวดวงใจ บุญวิวฒัน์สกุล 56118200109 เอกสารครบ

กยศ.362 นายสุพฒัน์ จูงใจ 56115180044 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.363 นายจกัราวธุ ปานสกุล 56567210089 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



95

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.364 นายกิตติพศ เกษร 56115180067 เอกสารครบ

กยศ.365 นางสาวโสภิตา ธีระวฒัน์ 56567310030 เอกสารครบ

กยศ.366 นางสาวอาจารี พิมลเกตุ 56115400039 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



96

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.367 นางสาวฉตัรพร ประเสริฐวฒันะ 56118090023 เอกสารครบ

กยศ.368 นายสุขอมร งามสี 56565170068 เอกสารครบ

กยศ.369 นายอชิร ใจตรึก 56115180087 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.370 นางสาวรัชฎา รัตนพิทกัษ์ 56115200006 แกไ้ข 1. ส าเนาบตัรนกัศึกษา  2. ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.371 นางสาวปิยะนาถ พาศรีสวสัด์ิ 56565170011 เอกสารครบ

กยศ.372 นางสาวภทัรวดี แดงกระจ่าง 56115200007 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  (12/5/2559)
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.373 นางสาวสุจิตรา บุญสะอาด 56118090029 เอกสารครบ

กยศ.374 นางสาวภทัรวรรณ รักนุกูล 56566040016 เอกสารครบ

กยศ.375 นางสาวจิราภรณ์ วิจารณ์ 56115730073 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.376 นางสาวจนัทร์เพญ็ จามจุรี 56566050043 เอกสารครบ

กยศ.377 นางสาวกานตช์นิต ประดบัเพช็ร 56115180028 เอกสารครบ

กยศ.378 นางสาวสุภคั ช่วยโครธะ 56565170089 เอกสารครบ

กยศ.379 นางสาวพิมพฤ์ทยั แกว้อุบติั 56115730013 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.380 นางสาวมณีรัตน์ ทองแสง 56119800051 เอกสารครบ

กยศ.381 นางสาวณฐัชยา วงคค์ต 56567220039 เอกสารครบ

กยศ.382 นางสาวผุสดี ภกัดีสุวรรณ์ 56119800026 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.383 นางสาวรุ่งนภา หนูด า 56567230014 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดบิ้ดามารดา  2. ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.384 นายศกัรินทร์ เอียดแกว้ 56128400054 เอกสารครบ

กยศ.385 นางสาวพิมศิริ ทองไชย 56128400182 เอกสารครบ

กยศ.386 นางสาวโซไรดา กลบัดี 56115180017 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.387 นางสาวชาลิสา บุญสุข 56128400142 เอกสารครบ

กยศ.388 นางสาวกุลนภา ไตรเมศ 56115730087 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.389 นางสาวอริยพร โชติจ านอง 56128400023 เอกสารครบ

กยศ.390 นางสาวกฤติยา ชูประสูตร 56115530032 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



103

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.391 นางสาวจีราภรณ์ หมดจด 56114600123 เอกสารครบ

กยศ.392 นางสาวกมลทิพย ์ภู่สวสัด์ิ 56118140079 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.393 นางสาวลลิตา แกว้ลิพอน 56566040033 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



104

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.394 นางสาวกฤษณา มิสา 56128400073 เอกสารครบ

กยศ.395 นายเลิศชาย สมคะเนย์ 56115730072 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.396 นางสาวจนัวารี เรืองโรจน์ 56118040030 เอกสารครบ

กยศ.397 นางสาวจณิสตา ทองรักษ์ 56114600016 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



105

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.398 นายมณฑล จนัทวงค์ 56567230048 เอกสารครบ

กยศ.399 นางสาวชุติมา อภิชาติบ าเพญ็ 56118140008 เอกสารครบ

กยศ.400 นางสาวอยัลดา เกตแกว้ 56567310017 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.401 นางสาวกมลชนก สนิทพนัธ์ 56115180083 เอกสารครบ

กยศ.402 นายเฉลิมศกัด์ิ สงัขท์อง 56128400020 เอกสารครบ

กยศ.403 นางสาวสิวนิต เนตรวงค์ 56119800041 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.404 นางสาวมณทิพย ์แดงขวญัทอง 56567230025 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.405 นางสาวอนัธิกา พรรณรังษี 56566010054 เอกสารครบ

กยศ.406 นางสาวกมลรัตน์ มีช่างท า 56119800072 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.407 เด็กหญิงภานุกานต ์ชูทอง 56118090052 เอกสารครบ

กยศ.408 นางสาวลดามณี จนัทศรี 56118090025 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.409 นางสาวผกามาศ เกียรติขวญับุตร 56566010034 เอกสารครบ

กยศ.410 นายบุญยารัตน์ รุจิพฒิุภาคย์ 56115730070 เอกสารครบ

กยศ.411 นายทรงภพ อารมยสุ์ขโข 56566040035 ตดัสิทธ์ิ กูค้รบหลกัสูตรแลว้

กยศ.412 นายธีรนนัท ์จิสา 56206600133 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.413 นางสาวอลิณนา มรรคาเขต 56566010035 เอกสารครบ

กยศ.414 นายยนุูช ชายเหตุ 56206600132 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. ขาดรูปถ่ายบา้นและ
แผนท่ีบา้น  3. บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 4. ขาด
ผลการเรียน  5. ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu  6. 
ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.415 นางสาวไซนบั เส็มสนั 56567310011 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.416 นางสาวสุนิสา แอหลงั 56566010045 เอกสารครบ

กยศ.417 นายปิยวฒัน์ ท  าโสม 56114600107 เอกสารครบ

กยศ.418 นางสาวภทัรมาส เทพไชย 56115400073 เอกสารครบ

กยศ.419 นางสาวมาริสา ส่องแสง 56566040046 ตดัสิทธ์ิ รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.420 นางสาวอาทิติยา เอียดแกว้ 56119800059 เอกสารครบ

กยศ.421 นายรพิกร สาและ 56565170023 เอกสารครบ

กยศ.422 นายฮารูน มะยแีต 56118200035 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว พร้อมส าเนาบตัร
ผูรั้บรอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.423 นางสาวดุสิตตา มะแซ 56118040024 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.424 นายชนธญั ทองนพคุณ 56119400092 เอกสารครบ

กยศ.425 เด็กชายอดัดือนนั เจ๊ะแว 56206600061 แกไ้ข
1. ขาดหนา้ท่ี 3-4  2. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นบิดา-
มารดา  3. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและ
ส าเนาบตัรผูรั้บรอง  4. ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.426 นายฮสัมีรัน ตอเฮ 56114600118 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.427 นางสาวยพุาวดี จุ่งสกุล 56115530014 เอกสารครบ

กยศ.428 นางสาวอธิชา นีรนาถภูวดล 56119400057 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. บตัรประชาชนบิดา
หมดอาย ุ 3. ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.429 นางสาวขอบฟ้า ผลศิริ 56567230015 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.    3.ขาด E-Stu

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.430 นางสาวจุฑาภทัร นุชนอ้ย 56566010073 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



114

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.431 นางสาวนภาพร บุญเทา 56566050040 เอกสารครบ

กยศ.432 นางสาวปิยะธิดา เสียงวฒันะ 56114600075 แกไ้ข ขอพบโต๊ะ 5
ส่งเอกสารวนัท่ี 

16 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.433 นางสาวบุญยาพร เช่ียวธญักรรม 55113400174 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.434 นางสาวพชัวรรณ ภู่กลัน่ 55113400217 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.435 นางสาววราภรณ์ เนตนี 55113200106 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
 /หนา้5ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.436 นางสาวเพญ็ภา แสงเดือน 56114450178 แกไ้ข ขาดใบหยา่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.437 นางสาวณฐัธยาน์ ฐิติญาณพฒัน์ 56114450017 แกไ้ข ขาดหนา้ 4,5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.438 นางสาวสิริเนตร เนตรเดชา 56114450019 แกไ้ข ขาดเอกสารฯนศ. พอ่ แม่ หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ 
หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.439 นางสาวปรารถนา แนบกระโทก 5711011804100 แกไ้ข ขอพบเร่ืองรายไดแ้ละจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.440 นางสาวปัณฑิตา สายบุตร 5711056601035 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นนศ. ทะเบียนบา้นแม่ นศ.ลงช่ือแบบ
ค าขอผ่านระบบ ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.441 นายธีระศกัด์ิ ภู่แสร์ 5711011570058 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 ,5,6 บตัรขา้ราชการ ผลการเรียน แบบค า
ขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.442 นายชาคริต สวา่งศรี 5711011940086 แกไ้ข ขาดหนา้5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.443 นายภานุวฒัน์ ศุภผล 5711011445104 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. บตัรประชาชนพอ่ บตัรขา้ราชการ
 จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.444 นางสาวจิตติยา คุม้ภยั 5711056160136 แกไ้ข บตัรแม่หมดอาย ุขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ ขอพบจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.445 นางสาวอารยา แสนไม้ 5711056721068 แกไ้ข บตัรแม่หมดอาย ุหนา้5ไม่ตอ้งเขียนอาชีพผูป้กครอง 
ขาดผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.446 นางสาวชลธิชา เปล่ียนโมฬี 5711011491039 แกไ้ข ขาดบตัรขา้ราชการ ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ
 จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.447 นายวรพล กองศรี 5711011446013 แกไ้ข รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น บตัรประชาชนพอ่หมดอายุ
 ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่-แม่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.448 นางสาวอุษา ศุภสามเสน 5711011802104 เอกสารครบ

กยศ.449 นางสาวอุษณี รักไทย 5711056721019 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.450 นางสาวรุ่งรัศมี วงัสงคราม 5811011448024 แกไ้ข บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุหนา้5 เขียนรายไดพ้อ่แม่ 
ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.451 นางสาวสรัญพร พุม่สงวน 5811011520055 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.452 นางสาวสิธาริณี จนัทร์หอมกุล 5711056723036 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.453 นางสาวนวลนภา จนัผกา 5811011340029 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.454 นางสาวธิติสุดา หีดเสน 5811056150049 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนแม่ หนา้ 5 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.455 นางสาวสุนิสา ศรีสุวรรณ 5711056721023 แกไ้ข ขาดรูปนศ. รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น ขาดหนา้ 5 ผล
การเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.456 เด็กชายวีรทรัพย ์อศัวรัตน์ 5711011804024 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.457 นางสาวหวนัยหิวา จนัทร์ข่ิน 5811011732047 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.458 นางสาวพรลภสั วิไลรัตน์ 5711011445090 เอกสารครบ

กยศ.459 นายสราวธุ ช่ืนความดี 5811011491031 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.460 นางสาวลินดา นิมะลา 5811011570043 แกไ้ข หนา้ 5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.461 นางสาวธญัญามาศ วฒัโน 5811011491007 แกไ้ข ขอพบเร่ืองรายได ้จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.462 นางสาวปภาวรรณ แสงสุข 5811011805001 แกไ้ข
ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. บตัรประชาชนและทะเบียนบา้น
พอ่ หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ หนา้ 5 แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.463 นางสาวมุกดา แกว้ลองบน 5811011320076 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.464 นายกาจคุปต ์สร้อยสุมาลี 5811011510070 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4 บตัรประชาชนแม่ หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.465 นางสาวกญัญารัตน์ ศรีส ารวย 5811011448136 ตดัสิทธ์ิ รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.466 นายณฐัพล ศุภผล 5811020660012 แกไ้ข ขาดหนา้ 2 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.467 นายจารุวฒัน์ จนัทร์หอม 5811011732038 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.468 นางสาวน ้าคา้ง ยนิดีขนัธ์ 55113400112 แกไ้ข ขาดบตัรขา้ราชการ จิตอาสา กูค้่าครองชีพหรือไม่
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.469 นางสาวปราณี ไทพิทกัษ์ 5711011340063 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.470 นางสาวเมธาวี ดิษยบุตร 5811056160065 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.471 นายพงษพ์นัธ์ จตุพิทยคนัธา 5711011940124 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ทะเบียนบา้นนศ. ผลการเรียน แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.472 นายฐานทอง ธรรมวิชุกร 56114460056 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.473 นางสาวปิยพร สิริสรานนท์ 5811056723025 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.474 นายนทีชล สุระโคต 5711011340008 แกไ้ข ขารูปนศ. หนา้ 3 บตัรประชาชนพอ่แม่ ทะเบียนบา้น
พอ่ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.475 นางสาวเกศศรินทร์ สามลฤกษ์ 5711012760066 แกไ้ข หนา้ 3,4 ขาดเอกสารแม่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ ผลการ
เรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.476 นางสาวกุลสตรี ขวญัเมือง 5811011814106 แกไ้ข ใบหยา่ให้พอ่รับรองส าเนา ขาดหนา้5  นศ.รับรอง
ส าเนาผลการเรียน ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.477 นางสาวพรพรหม ไกรลกัษณ์ 5811011809051 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ หนงัสือรับรอง
เงินเดือนแม่ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.478 นางสาวหทยัชนก แท่นทอง 5811011030036 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.479 นางสาวนุชนารถ ทัง่ร่ืน 56569900048 แกไ้ข บตัรพอ่หมดอาย ุขาดจิตอาสา ขอพบเร่ืองรายได้
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.480 นางสาวทิชาวรรณ ตินตะโมระ 5711011804016 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.481 นางสาวพิจิตรา พิลาวงค์ 5711056722046 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 หนา้ 6 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



124

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.482 นางสาวปวีณา สินศทัธา 5711011809053 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.483 นางสาวณฐักานต ์พงษเ์พง็ 5811056160072 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3 บญัชีธนาคาร ผลการเรียน จิตอาสา
 นศ.รับรองส าเนาผลการเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.484 นางสาวณฐัชริน หาญพิริยะกุล 5711056721014 แกไ้ข บตัรพอ่หมดอาย ุขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.485 นางสาววรรณี ไซทอง 5811056601070 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. บตัรขา้ราชการ หนา้ 5 ผลการเรียน แบบ
ค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.486 นางสาวนนทยา บุตตะวงษ์ 5811056990036 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



125

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.487 นางสาวกาญจนาพร สีมา 5811056604016 ตดัสิทธ์ิ รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด

กยศ.488 นายสุกฤษฎ์ิ จนัทร์ตรี 5811011553036 แกไ้ข ให้แม่รับรองส าเนาใบหยา่ ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.489 นางสาวน ้าเพชร แสวงดิลก 5811056990062 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.490 นางสาววราพร ดวงงาม 5811056601071 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.491 นางสาวกนตร์พี ฝ่ายขนัธ์ 5811011553062 แกไ้ข หนงัสือรับรองรายไดต้อ้งเป็นวนัท่ีปัจจุบนั ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.492 นางสาวนิษฐา อุทานนท์ 5811011553035 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. บญัชีธนาคาร เอกสารพอ่  จิตอาสา ขอ
พบเร่ืองรายได้

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



126

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.493 นางสาวเกตุทิพย ์จิตตน์อ้ม 56113400014 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.494 นายปองภพ ศิริโชติ 5711011820032 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.495 นางสาววรานนัท ์วรรณวิไลย 5711011445089 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.496 นายธีระ ละอองพานิช 5711011445121 แกไ้ข รูปบา้นถ่ายให้เห็นตบัา้น หนงัสือรับรองเงินเดือนขอ
เป็นวนัท่ีปัจจุบนั ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.497 นายณพงศ ์อินทะปัดถา 5811011732037 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



127

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.498 นายชินกฤต เสถียรไทย 5811012760189 แกไ้ข หนา้ 5 เขียนท่ีอยูพ่อ่ ขาดผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.499 นางสาวอมร โสภากุล 55113400005 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา 1วนั/8ชม.เขียนช่ือ
ผูรั้บรองใตภ้าพ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.500 นางสาวเสาวลกัษณ์ สญัญาปล้ืม 55113400243 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.501 นางสาววิไลพร สองสี 55113200059 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.502 นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธ์ิ 55113200031 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



128

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.503 นายพีรวิชญ ์ปานอินทร์ 5711056604012 แกไ้ข ขาดรูปนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.504 นางสาววนิดา ประยรู 5711011470059 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.505 นางสาวปิยะวรรณ ศิริวรรณ์ 56569900011 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.506 นางสาวชมภูนุช จดับวัโรย 5711011510088 แกไ้ข ขาดรูปนศ. รูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.507 นางสาวธวลัรัตน์ พนัธุ์แก่นเพชร 5711011320018 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



129

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.508 นางสาวสุจารี จนัทร์โสภา 56113200109 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.509 นางสาวหทยักญั สมธนกิจ 56114450011 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บญัชีธนาคาร บตัรประชาชนพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.510 นางสาวนนัทน์ภสั ขยนักสิกรรม 56114450122 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.511 นางสาวสุวนนัท ์เหลืองเจริญ (ชญาณิศา เปรินทร์)5711056605005 แกไ้ข ขาดบญัชีธนาคาร จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.512 นายสุทธิเกียรติ นามาบ 56114480048 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.513 นางสาวสุทธิดา ปรีชาวฒิุ 56114450203 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



130

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.514 นางสาวพรพิมล แกว้ชูมา 5711011804055 แกไ้ข ขาดเอกสารพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.515 นางสาวฐิติวรรณ ภกัด์ิโสภิศ 5711011809060 แกไ้ข
ขาดหนา้ 3 เอกสารแม่ หนา้ 5,6 บตัรขา้ราชการ ผลการ
เรียน รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้นจิตอาสา เขียนช่ือผู ้
รับรองใตภ้าพจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.516 นางสาวรัชกร ปานสูงเนิน 56569900085 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.517 นางสาวสุวดี แสนระวงั 5711011460050 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.518 นางสาวนวลวรรณ วิไลลกัษณ์ 5711011804036 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



131

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.519 นายวชัรพล แสนใจ 5811056723057 แกไ้ข
ขาดหนา้ 1 หนา้ 2 ลงวนัท่ี หนา้ 5 เขียนขอ้มูลให้ครบ 
ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนผูป้กครอง รับรองส าเนา
ผลการเรียน ขาดแบบค าขอผ่านระบบ ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.520 นายชยัรัตน์ นาคกล ่า 5811012760123 แกไ้ข หนา้ 2 เขียนวนัท่ี หนา้ 5 ท าใหม่เขียนท่ีอยูผู่ป้กครอง 
จิตอาสาขาดอีก7 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.521 นางสาวพรทิพย ์แสงกลา้ 5711056721141 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นพอ่-แม่ จิตอาสา หนา้5 เขียนลายมือ
เดียวกนั

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.522 นางสาวอรณีย ์โรจน์อมัพร 5711011445004 แกไ้ข จิตอาสา 1วนั/8ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



132

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.523 นางสาวปทุมรัตน์ นราภิรมขวญั 5711011448160 แกไ้ข ขอพบเก่ียวกบัประวติัครอบครัว
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.524 นางสาวญาณิศา ศรทอง 5711056721132 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 4 ,5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.525 นางสาวปริมประภา จนัทร์ชูผล 5711011809058 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ หนา้ 5 บตัร
ขา้ราชการ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.526 นายชชัชยั ผจญทรพรรค 5711056722048 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 หนา้ 6 เขียนขอ้มูลให้ครบ หนา้ 5 ไม่ตอ้ง
เขียนอาชีพนศ. ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.527 นางสาววราพร มาลีหวล 5711011801070 แกไ้ข รับรองส าเนาใบมรณบตัร ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ 
จิตอาสา รับรองส าเนาผลการเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.528 นางสาวนลินี ปานแกว้ 5711011940063 แกไ้ข รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น ขาดหนา้ 6 บตัรขา้ราชการ 
แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.529 นางสาวชุดาภา โลหะจินดา 5711011820077 แกไ้ข บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขาดบตัรขา้ราชการ แบบ
ค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.530 นางสาวธญัญารัตน์ ไพรจิตร 5811011320062 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.531 นางสาวชุลีรัตน์ แกว้ค  าภา 5811056990075 แกไ้ข ขาดหนา้ 6 หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.532 นางสาวชวลัญา ปวะบุตร 5811011809075 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. บญัชีธนาคาร เอกสารพอ่ หนงัสือรับรอง
เงินเดือนแม่ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.533 นางสาวพวงแกว้ วายประโคน 5811011809081 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ทะเบียนบา้นนศ. หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ 
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.534 นายพีระพงศ ์ออมทรัพย์ 5811011805023 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.535 นางสาวเจนจิรา อุดจนัทร์ 5811011320033 แกไ้ข ขาดรูปนศ. รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น ขาดบตัรนศ. 
หนา้ 5 ผลการเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.536 นางสาวนวพร กระทูน้นัท์ 5811056160075 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.537 นางสาวปิยพร วิสระพนัธุ์ 5811012760118 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.538 นางสาวณฐัฐิณี จรกา 5811020660021 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ผลการเรียน ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.539 นายอานุภาพ รอดผ้ึง 5811012760017 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3 เอกสารแม่ ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.540 นางสาวธีรานี วิวฒัน์บวรกุล 5811011809032 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.541 นางสาวชุติภคัมณฑ ์สมัฤทธ์ิดี 5811056722054 แกไ้ข ใบหยา่ให้แม่รับรองส าเนา หนา้5ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูล
ผูป้กครอง ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.542 นายไชยวฒัน์ บุญค ามูล 5811011445074 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.543 นางสาววิภาภรณ์ สมภาร 5811011820077 แกไ้ข ท าแบบค าขอกูใ้หม่ทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.544 นางสาวสุพตัรา สวสัด์ิมูล 5811056721037 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.545 นายอภิมุข ลบัแล 5811056721026 แกไ้ข
ขาดรูปนศ. เอกสารพอ่ ใบหยา่ หนงัสือรับรอง
เงินเดือนพอ่ ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.546 นางสาวอินทิรา อินเตชะ 5811011796042 แกไ้ข หนา้5ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.547 นางสาวปวนัรัตน์ เก้ือกูล 5811011570069 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นนศ. บตัรนศ. หนา้ 5 แบบค าขอผ่าน
ระบบ ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



137

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.548 นางสาวศรัณยา ทวีพนัธุ์ 5811011445043 แกไ้ข ขาดหนา้ 5,6 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.549 นางสาวแพรพลอย ประพาศพงษ์ 5811011732019 แกไ้ข ขาดหนา้ 6 เขียนขอ้มูลให้ครบ หนงัสือรับรอง
เงินเดือนแม่ขอเป็นวนัท่ีปัจจุบนั ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.550 นางสาวพรพลอย ไชยวงค์ 5811011445020 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5,6 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.551 นายวิทวสั ทรัพยเ์สริมสิน 5711012760112 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.552 นายรวีวิทย ์ธนชยัสกุล 56114450091 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



138

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.553 นางสาวสุพตัรา สินลาลบั 5711056601040 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. บตัรประชาชพอ่แม่ถ่ายให้เห็นหนา้ ขาด
ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.554 นางสาวกมลชนก เอ้ืออกัษร 5711056601056 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 2 ลงวนัท่ี ขาดเอกสารแม่ แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.555 นางสาวกมลวรรณ เอ้ืออกัษร 5711011447011 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3,4  บตัรนศ. เอกสารแม่ แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.556 นางสาวพชัรพร ภูอร่ามวฒันา 5711012760126 แกไ้ข
ขาดรูปนศ. หนา้ 3,4 ทะเบียนบา้นนศ. เอกสารพอ่ 
หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ ลงช่ือแบบค าขอผ่านระบบ 
รับรองส าเนาผลการเรียน ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.557 นางสาวหทยัภทัร ชมภูวงษ์ 56114450003 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนพอ่แม่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



139

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.558 นางสาวนนัทน์ภสั ทะวงษเ์งิน 5711056605057 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3 บตัรนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.559 นางสาวแพรพลอย วิศวนารถ 5711011940091 แกไ้ข ท าแบบค าขอกูใ้หม่ทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.560 นางสาววิลาสินี กล่อมขาว 5711056731016 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.561 นางสาวสมิตานนั ทีค  าเกตุ 5711011570066 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.562 นางสาวณฐัณิชา อศัวพาณิชยกิ์จ 5711056605042 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. บตัรประชาชนผูป้กครองหมดอายุ
  รับรองส าเนาผลการเรียน ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



140

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.563 นางสาวจนัทรนิภา อนุพงษพ์นัธุ์ 5711011180085 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ใบหยา่ หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.564 นางสาวจตุพร นอขุนทด 5711011180115 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ใบมรณบตัรพอ่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.565 นางสาวกรรณิการ์ ระดบัแกว้ 5711056990062 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.566 นางสาวจิราภรณ์ วฒันา 5811011796062 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.567 นายเจษฎา ชินวงษ์ 5711011805057 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4 เอกสารพอ่แม่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ ผล
การเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.568 นางสาวกาญจนา จรัลเดชากร 5711011809028 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.569 นายธนภณ กนกชยักิตติ 5711011801058 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ ผลการเรียนแบบค าขอผ่าน
ระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.570 นางสาววรินทร์ วิทยสมานจิตต์ 5811056722032 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.571 นายณฐัสิทธ์ิ วรบุตร 5811011796013 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.572 นายคณิติน แซ่เตียว 5811020660080 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.573 นางสาวสุนารี โพธ์ิเต้ีย 5811056601039 แกไ้ข ขอพบเร่ืองรายได้
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.574 นางสาวทิพยก์มล น ้าค  า 5811011570083 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.575 นางสาวณฐัษฌ์มนนั เชยน่ิม 5811056160001 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.576 นายธนพล อุ่นลุม 5711011470022 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. บญัชีธนาคาร ผลการเรียน จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.577 นางสาวนพสร พลนาคู 5711011445114 แกไ้ข ขาดรูปนศ. รูปบา้น บตัรขา้ราชการหมดอาย ุขาดรูปคู่
กบัคนรับรองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.578 นายณฐัชนน เทียนสนัต์ 5811011460095 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.579 นางสาวนีรนุช วงศอิ์สลาม 55113200057 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.580 นางสาวสโรชา อุดไว 5711056990021 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นนศ./แม่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.581 นางสาววรรณศิริ เจริญร่าง 5711011491016 แกไ้ข ขาดบญัชีธนาคาร แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.582 นายสิริคุปต ์พรมสาตร์ 56114450179 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.583 นางสาวณฐัชยา ชิณกะธรรม 5711011820023 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.584 นางสาวกลัยสุ์ดา เรืองพงษดิ์ษฐ 5711011445126 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.585 นางสาวอรไท วิวฒันวงค์ 5811056723027 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 รูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.586 นางสาวณฐัริกา กนกวารีรัตน์ 5711011802051 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3,4,5,6  บญัชีธนาคาร บตัรขา้ราชการ
 จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.587 นายฐาปนา ชาญมาลี 5711011340006 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



145

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.588 นางสาวสุรีรัตน์ เผือกวฒันะ 55113400041 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.589 นายภคัพงษ ์ฤทธ์ิค  ารพ 5711011814010 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.590 นางสาวจุฬาลกัษณ์ อยูบ่า้นแพว้ 56114450103 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.591 นางสาวบทมี อบัดุลลาห์ 5811056604005 แกไ้ข หนา้ 1 แกไ้ขรายได ้ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.592 นายรัตนพร อรุณเหลือง 5711056605015 แกไ้ข แบบค าขอกูท้  าใหม่ทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



146

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.593 นางสาวรัชนก กองประดิษฐ 5711056723041 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.594 นางสาวสุดารัตน์ เฉลียวศิลป์ 5711011446124 ตดัสิทธ์ิ รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด

กยศ.595 นางสาวสุนิตตา สายสวา่ง 5711056605028 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.596 นางสาวกฤษณา คิงขุนทด 5711056605002 แกไ้ข ขาดหนา้ 6 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.597 นางสาวณิชาภทัร นุยาภรณ์ 5711011510019 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



147

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.598 นางสาวจิราภรณ์ ผงผานอก 5811056731002 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.599 นางสาวพรทิพย ์แสงไข่ 5811011553046 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.600 นางสาววรัญญา อุ่มเจริญ 5711056990060 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.601 นางสาวกาญจนา อบภิรมย์ 5811056990072 แกไ้ข เอกสารแม่ใชป้ากกาน ้าเงินรับรองส าเนา ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.602 นายเกียรติชยั แซ่จู 5811011510058 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรประชาชนผูจ้ดัการแม่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



148

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.603 นายพรพรหม เฉลิมศรีสุรัตน์ 5811011460107 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 บตัรขา้ราชการ ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.604 นางสาวศศินนัท ์ศรีรุ่งเรืองกิจ 5811011445065 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.605 นายชนน ช่างทอง 5811011796060 แกไ้ข
ขาดหนา้ 3 บตัรประชาชนนศ. บตัรนศ. บญัชีธนาคาร 
เอกสารแม่ หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.606 นายธนาพล วตัสาร 55113400012 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.607 นางสาวนาตยา ยิม้จนัทร์ 5811011491043 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



149

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.608 นางสาวกมลชนก ลิขิตชยัรุ่งเรือง 5711056601046 แกไ้ข ลงช่ือแบบค าขอผ่านระบบ ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.609 นางสาววิรากร แจง้เสมอ 5711056160125 แกไ้ข ขาดรูปบา้น จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.610 นายทศพร ดวงดิษฐ์ 5711020660018 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4 เอกสารพอ่แม่ หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.611 นางสาววลีรัตน์ เอ้ืออารีย์ 5711056601004 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 เอกสารแม่ หนา้ 5,6 บตัรขา้ราชการ จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.612 นางสาวศตพร เปรมปรีดี 56113400018 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



150

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.613 นายอิทธิพฒัน์ อินทร์อ่อน 5711011940089 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.614 นางสาวกมลวรรณ บุญประเสริฐ 5711011340070 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.615 นายณฐัวฒิุ ปานเกษม 5711012760124 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ,5,6 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.616 นางสาวศศิวรรณ บุญพิมพ์ 5711056601039 แกไ้ข
ขาดหนา้ 3,4 บญัชีธนาคาร บตัรแม่หมดอาย ุหนงัสือ
รับรองเงินเดือนพอ่ ผลการเรียน  แบบค าขอผ่านระบบ
 จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.617 นางสาวจิตรทิวา บวัจนัทร์ 5711012760053 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนนศ. บตัรนศ. หนา้ 5 บตัร
ขา้ราชการ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



151

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.618 นางสาวมานิตา รัตนชาติกุล 5711011804027 แกไ้ข ขาดเอกสารพอ่แม่ แบบค าขอผ่านระบบ ขอพบจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.619 นางสาวยคุล สวนเส 5711011460062 แกไ้ข ขาดบญัชีธนาคาร ทะเบียนบา้นแม่ ผลการเรียน จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.620 นายกฤษฎา ศิริบูรพารัตน์ 5711011940006 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนแม่ หนา้ 6 บตัรขา้ราชการ หนงัสือ
รับรองเงินเดือนแม่ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.621 นายสิทธิพร แซ่ล้ิม 5811056723023 แกไ้ข หนา้5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.622 นางสาวรุ่งวิไล บวัไข 5811011553029 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



152

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.623 นางสาวพิชชากร ท าดี 5811011820027 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.624 นางสาววิลยัวรรณ เลขะวฒันะ 5811011340107 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 บตัรประชาชนพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.625 นางสาวปัณฑารีย ์ศรียิม้ 5711011340030 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.626 นางสาวนุชนาถ จนัทนพ 5811012760020 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 หนา้ 5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.627 นางสาวอภิญญา ทองอยู่ 5811011460006 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.628 นายชานนท ์รักษาวงค์ 5711011820057 แกไ้ข ขาดรูปบา้น บตัรขา้ราชการหมดอาย ุขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.629 นางสาวณฐัทิชา วงศก์  าภู 56114450020 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.630 นางสาวทิพวรรณ พนัธ์ส าโรง 55113400204 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.631 นางสาวฐิติกาญจน์ เก้ือนุย้ 55113400047 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.632 นางสาวเจน ขนัธ์ดวง 55113200029 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.633 นางสาวศรีลกัษณ์ เผ่ือนพงษ์ 55113200007 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.634 นางสาวอญัชลิกา กาญจนพิบูลย์ 56114450157 แกไ้ข ขาดจิตอาสา บญัชีธนาคาร
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.635 นางสาวจาริณี วงษน์าค 56113200116 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.636 นายอดิเทพ ขวญัไมตรี 56114450163 แกไ้ข ขาดบญัชีธนาคาร ทะเบียนบา้นแม่ หนงัสือรับรอง
เงินเดือนแม่ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.637 นางสาวสรัลชนา กระต่ายทอง 56114450164 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. บญัชีธนาคาร จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.638 นางสาวนุสบา อยูเ่ยน็ 56114450063 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ แบบค าขอผ่านระบบ จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.639 นางสาวชญาน์นนัท ์เชียงโฉม 56114450006 แกไ้ข ขาดหนา้ 6 บตัรขา้ราชการ จิคอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.640 นางสาวอภิชญา เกศชยักุลรัตน์ 5711012760146 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.641 นายศุภกิตต์ิ สกุณี 5711056604017 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรมรณบตัร บตัรขา้ราชการ ผลการเรียน
 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.642 นายเนติวฒิุ ไชยเดช 5711056721126 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.643 นางสาวณฐัชลยัย ์ชอุ่มศรี 5711012760103 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3,4,5,6 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา 
บตัรประชาชนพอ่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.644 นายบญัชา โรจน์องัคณาวฒิุ 5811011491069 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.645 นายภวตั ศรีอมัพร 5811056721118 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.646 นางสาวสุธาทิพย ์ขนัสูงเนิน 5711012760223 แกไ้ข ขาดผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.647 นางสาวอภิชญา มหาธีรสมบติั 5711011446054 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.648 นายกิตติ อยูเ่ปรม 5711011801038 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 4 ทะเบียนบา้นนศ. บตัรนศ. เอกสาร
พอ่แม่ หนา้5ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.649 เด็กหญิงปรียา ไชยวงค์ 5711011448130 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นแม่ หนา้ 6 บตัรขา้ราชการ หนา้ 5 
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.650 นางสาวน ้าทิพย ์กาเผือกงาม 5711011448161 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.651 นางสาวรุ่งรัชนี จนัทร์เพญ็ 5711011804057 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.652 นางสาวรัตติยา สุขเนตร์ 5711056601036 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.653 นางสาวณฏัฐณิชา คะลีลว้น 5711012760032 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.654 นางสาวสุภสัสรา ริมสุข 5711011796031 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ,5  จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.655 นางสาวนภสัสร ทองค า 5811056605074 แกไ้ข หนา้ 5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ.เขียนท่ีอยูแ่ม่ไม่ตอ้ง
เขียนขอ้มูลพอ่ ขาดหนา้ 3 จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



158

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.656 นางสาวแพรพรรณ เกตุนภารัตน์ 5711011804060 แกไ้ข ขาดหนา้ 3-4 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.657 นางสาวอรทยั ศรีเพช็ร์ 5811056601093 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.658 นางสาวนุสบา เจริญสิรกุลชยั 5711011491034 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ
 ผลการเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.659 นางสาวเบญจวรรณ อุ่นใจเพ่ือน 5711011180015 แกไ้ข ขาดผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.660 นายวฎาการ เกล่ือนเมฆ 5711011540059 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ,5  จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.661 นางสาวปัญชลิกา ชนัขุนทด 5811011510050 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.662 นางสาวสุจิตรา ถนดัรบ 5711011814083 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.663 นายศราวฒิุ สุริยงค์ 5711056723002 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ผลการเรียน ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.664 นางสาวมุทิตา วีระหงษ์ 5711011801006 แกไ้ข ขาดบตัรนศ.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.665 นางสาวสกลกร กิจเพชร 5711012760088 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.666 นางสาวสุภทัร์ชา แจ่มศรี 5711011445040 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.667 นางสาววรัญญา โดยค าดี 5811011570034 แกไ้ข ขาดหนา้3 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.668 นางสาวธนญัญา รุ่งโรจน์ 5711056160106 แกไ้ข
ขาดบตัรนศ. บญัชีธนาคาร เอกสารพอ่แม่ให้พอ่แม่
รับรองส าเนา ขาดบตัรขา้ราชการ ผลการเรียน ขอพบ
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.669 นางสาวสุภนิดา ลินทอง 5711012760072 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.670 นางสาววีระญา วงศป์ระเสริฐ 5711011796025 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



161

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.671 นางสาวณฐักานต ์ปล้ืมจิต 5711056723024 แกไ้ข บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.672 นางสาวเมธาวี แสงอรุณ 5711056722049 แกไ้ข ท าแบบค าขอกูใ้หม่ทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.673 นางสาวพนิตชญา รัตนสมบติัทวี 5711056601025 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.674 นายฐิติวสัส์ คูเมือง 5711056605016 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นนศ. เอกสารแม่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.675 นางสาวขวญัตา ฉายแกว้ 5811011460067 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.676 นางสาวจิตรทิวา คงยิง่หาญ 5711011809008 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.677 เด็กหญิงจิรัญวดี ปะจิระภกัด์ิ 5811011340105 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4 บตัรประชาชนแม่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.678 นางสาวนวภรณ์ ชมช่ืน 5811011732034 แกไ้ข ขาดผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.679 นางสาวขวญันภา เปรมจิตต์ 5811011445137 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. เอกสารพอ่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ ขอ
พบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.680 นางสาวจุฬารัตน์ ชยัขนัธ์ 5811056160047 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.681 นางสาวปิยธาริน สุริยวโรภาส 5811011460057 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.682 นางสาวธิดารัตน์ ชีพนัธ์ 5811011445028 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3,4,5,6 ทะเบียนบา้นและบตัรนศ. 
เอกสารแม่ บตัรขา้ราชการ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.683 นางสาวณฐัสมร คงสมบูรณ์ 5811056160042 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.684 นายปกรณ์ จนัทร์แปลง 5811056160049 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. หนา้ 5,6 บตัรขา้ราชการ ผลการ
เรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.685 นายจิตรภานุ กตกุลปัญญา 5811011802050 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.686 นางสาวชุติมา นารินทร์ 5811012760021 แกไ้ข ขาดนห้า 3 หนงัสือรับรองเดือนแม่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.687 เด็กชายณฐัดนยั สิทธิพร้อม 5811056601092 แกไ้ข หนา้ 1 กบัหนา้ 5 อาชีพพอ่ไม่ตรงกนั ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.688 นางสาวดารารัตน์ เรืองศรี 5711012760081 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.689 นางสาวอรทยั แม่นย  า 55113400193 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.690 นางสาวมนสิการ คงเจริญ 56114450014 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 บญัชีธนาคาร บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.691 นายธนพล สุพรรณวิรัตน์ 5711056723066 แกไ้ข ขาดรูปนส. หนา้ 4 ใบมรณบตัรพอ่ หนงัสือรับรอง
เงินเดือนแม่ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.692 นางสาวสุภาวรรณ พลดอน 5811011570005 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.693 นางสาวเกตุวรินทร์ สีม่วง 5811056722016 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.694 นางสาวธนพร กิจสารทอง 56113200044 แกไ้ข ขาดผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.695 นายจุฑาสิทธ์ิ รุ่งสวา่ง 5811011820128 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.696 นางสาวนสัรีน ทรงวีระ 55113400227 ตดัสิทธ์ิ รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด

กยศ.697 นางสาวภทัรสุดา ศิริสมบูรณ์ 55113400061 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.698 นางสาวณฐักานต ์เจริญพนัธ์ 5711011445006 แกไ้ข หนา้ 2 เขียนให้ครบ ขาดบตัรนศ. บตัรขา้ราชการ 
แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.699 นางสาวอนรรฆนง เข็มวรรณ 5711056160060 แกไ้ข ขาดรูปนศ.หนา้3 ,6 บตัรขา้ราชการ หนงัสือรับรอง
เงินเดือนแม่ บตัรขา้ราชการ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



167

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.700 นางสาวกุลนิดา คุม้รักษ์ 5711011540070 แกไ้ข ขาดรูปนศ. บตัรขา้ราชการผลการเรียน แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.701 นางสาวนนัทิชา ชมภูพฤกษ์ 56114480094 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 1 ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ 
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.702 นางสาวมนทิรา ปาปะสงัข์ 56113200050 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนพอ่ ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.703 นางสาวฐาปนีย ์ทิมศิลป์ 5711012760051 แกไ้ข ขาดใบหยา่ ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.704 นายธนกร หอยเอียด 5711011460031 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นนศ. เอกสารพอ่แม่ หนา้ 5 แบบค า
ขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



168

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.705 นางสาวกุสุมา สุจริต 5811011809054 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.706 นางสาวพรรณศิริ ศรีธนขนัธุ 5711011320015 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.707 นางสาวพลอยชมพ ูเขตนิมิตร 5711011940051 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.708 นางสาวชลิตา ดาวลอย 5811056150005 แกไ้ข หนา้ 3 เขียนให้ครบ ขาดหนา้ 6 รับรองส าเนาผลการ
เรียน ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.709 นางสาวชุติมา ก่ิงสุข 5711011320017 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนพอ่ ขาดบตัรประชาชนคุณกมลพร
 ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



169

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.710 นางสาววรรณวิสา รัตนา 5811056160052 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. รับรองส าเนาใบมรณบตัร ขาด
หนา้ 5 ผลการเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.711 นางสาวสุพตัรา สืบวงศ์ 5811011445057 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.712 นางสาวจุฑามาศ โสมาสี 5811011732001 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.713 นายณฐัวฒิุ สุขเจริญ 5811056721065 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.714 นางสาวขวญัหฤทยั อินท า 5811011809061 แกไ้ข บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



170

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.715 นางสาวณฐันรี สอนใจ 5811011491002 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ,5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.716 นายธนพล บริพนัธานนท์ 56114450073 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.717 นางสาวจินตจุ์ฑา สีนวลอ่อน 5811011510052 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.718 นางสาวจงจินต ์พริกบุญจนัทร์ 55113200013 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่  หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.719 นายกรณภทัร์ หิรัญผลานนท์ 5711056160055 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5,6 บตัรนศ. เอกสารพอ่ บตัรขา้ราชการ 
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.720 นายศิริพงษ ์เนียมใบหอม 5811011470056 ตดัสิทธ์ิ รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด หนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา 20820 คูณ 12 รวมเป็น 249,840 บาท  นศ.รับทราบ ณ 26-4-59
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.721 นางสาวสุชาดา จนัทร์สุขจ าเริญ 56113400123 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.722 นางสาวอณัศยา เอ่ียมเวช 55113200033 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.723 นางสาวปานรวี สรวลสายหยดุ 55113200105 แกไ้ข ขาดผลการเรียน ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.724 นางสาวสุดารัตน์ เศษสุวรรณ 56114450090 ตดัสิทธ์ิ รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด

กยศ.725 นางสาววานิช พทุธยาโน 56114450161 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.726 นางสาวปรียาพร พระสิทธิเกตุกนั 5711056990099 แกไ้ข ขาดหนา้ 4,5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.727 นางสาววิลาสิณี บุญจอง 5711011340046 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.728 นางสาววิลาสิณี ชมภู 56113400114 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.729 นางสาวปรียาภรณ์ ทองสุข 56113400015 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.730 นางสาวกนกวรรณ เมืองงาม 5711011809017 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.731 นางสาวณฐัวดี ทิศหน่อ 5711011448001 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.732 นางสาวสุวิมล กุลเกิด 5711056722004 แกไ้ข
ขาดรูปนศ. หนา้ 3,4,5 เอกสารพอ่ หนงัสือรับรอง
เงินเดือนพอ่ บตัรขา้ราชการหมดอาย ุแบบขอผ่าน
ระบบระบุคณะ ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.733 นางสาวกุลธิดา แกว้กาหลง 5711011814051 แกไ้ข ขาดบญัชีธนาคาร หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.734 นายปาณชยั งามพาณิชยกิจ 5711012760152 แกไ้ข ขาดหนา้ 2,4,5 บตัรนศ. บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.735 นางสาวณฐัริกา วงษเ์ทศ 5811011732067 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.736 นางสาวนิรมล โทบุตร 5811011460078 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 พอ่รับรองส าเนาหนงัสือรับรองเงินเดือน 
ขาดผลการเรียน ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.737 นางสาวเสาวลกัษณ์ เทียนพรมราช 5811011809036 แกไ้ข ขาดเอกสารพอ่แม่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.738 นายวศิน เตชพนูสุข 5811011520017 แกไ้ข ขาดหนา้ 6 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.739 นางสาวพชัรินทร์ สงัขเ์งิน 5811011320004 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3,4,5,6 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา 
บตัรประชาชนพอ่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.740 นางสาวธนิษฐา เพียรหดั 5811011448042 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



175

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.741 นางสาวมาลีนา คริสติน บคัลีย์ 5711011446036 เอกสารครบ

กยศ.742 นายวริศ พรหมเช้ือ 5711011446108 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.743 นางสาววนัสา อู๋สูงเนิน 5711011510077 แกไ้ข รับรองส าเนาผลการเรียน ขาดจิตอาสา ขอพบเร่ือง
รายได้

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.744 นายเขตโสภณ จรุงกล่ิน 5711056605034 แกไ้ข ขาดบตัรขา้ราชการ ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.745 นางสาวปรารถนา โกนจา 55113400106 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นแม่ หนา้ 6 เขียนดว้ยลายมือเดียวกนั 
ขาดผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.746 นางสาวยวุดี ภู่สุวรรณ์ 55113200118 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.747 นายณฐัวฒัน์ บรรเจิดสุทธิพร 56114450200 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.748 นางสาวสุพพตัรา สุดใจ 55113400007 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.749 นางสาวปัตมา เสนาะ 55113400062 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.750 นางสาวชลธิชา หมัน่การ 55113400128 แกไ้ข ขาดบญัชีธนาคาร จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.751 นางสาวปนิดา คุณช่ืน 56569900081 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. รับรองส าเนาใบมรณบตัร ขาดหนา้ 5 
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.752 นายกิตติภณ อิทธิโชติภิรมย์ 5711056601031 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้3 ทะเบียนบา้นนศ. หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.753 นางสาวพนิดา ณรงคช์ยั 56114480060 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.754 นางสาววรรษา ชาญณรงค์ 56114450115 แกไ้ข รูปบา้นตอ้งถ่ายให้เห็นตวับา้น บตัรขา้ราชการ
หมดอาย ุขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.755 นางสาวจุฑามาศ ชาติวงษ์ 56114450145 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.756 นางสาววิภาวสั หะยะมิน 56114480125 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.757 นางสาวเพชรดา พวงทอง 56114480103 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนนศ. บตัรขา้ราชการ แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.758 นายอนุสรณ์ แก่นวงษ์ 56114480126 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.759 นางสาวอรอนงค ์จนัทรสมบติั 56114480038 แกไ้ข
หนา้ 2 เขียนให้ครบ ขาดบตัรนศ. หนา้ 5เขียนท่ีอยูแ่ม่ 
รับรองส าเนาผลการเรียน ลงช่ือแบบค าขอผ่านระบบ 
ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.760 นางสาวณฐัรดี พรไตรรัตน์ 56114450109 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



179

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.761 นางสาวสุธิดา เกษมสุข 56114480028 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.762 นายเน่ืองตระกูล เน่ืองไผ่ 56114450100 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.763 นางสาวเปรมวดี ปรางทอง 56114450177 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.764 นางสาวศุภสิริ ณ ป้อมเพชร 5711011340005 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.765 นายสหภาพ สุขงาม 5711011804014 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. หนา้ 6 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.766 นางสาวชุติมา มิตยสิ์ทธ์ิ 56114480142 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4 เอกสารแม่ หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ 
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.767 นายพิสิษฐ์ สกุลพลไพศาล 56114450154 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.768 นางสาววิภารัตน์ ระหา 5711011820080 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรประชาชนและทะเบียนบา้นนศ. บตัร
ประชาชนคนรับรองเงินเดือนพอ่แม่  จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.769 นางสาวเกวลี เอ่ียมแยม้ 5711056721070 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



181

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.770 นางสาวสุฐิตา พุม่ล  าเจียก 5711011570028 แกไ้ข ใบหยา่ให้พอ่รับรองส าเนา หนา้ 5ไม่ตอ้งเขียน
อาชีพนศ.และขอ้มูลแม่ ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.771 นางสาวอรทยั อภิชยักุล 5711056721129 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.772 นางสาวมุจจรินทร์ หสัเดชะฐิติ 5711011460114 แกไ้ข รับรองส าเนาใบมรณบตัร ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.773 นางสาวปาณิสรา พรหมเลิศ 56114450039 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.774 นางสาวธาราทิพย ์ค  าเลิศ 5711011340001 แกไ้ข หนา้1ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูลแม่ ขาดผลการเรียน แบบค า
ขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



182

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.775 นางสาวสิตาภา วีรการณ์ 5711012760216 แกไ้ข ขาด 2 ลงวนัท่ี บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขาด
หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.776 นางสาวทิพปภา พาวงค์ 5711011809065 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. หนา้ 5 ผลการเรียน จิตอาสา กูค้่าครอง
ชีพไหม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.777 นางสาวรุ่งอรุณ ฉตัรธง 5811011340080 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.778 นายกฤษดา โพธ์ิมีผล 5711011510016 แกไ้ข หนา้ 3 เขียนให้ครบ ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.779 นายวีรวฒัน์ ทองปลาด 5811056722005 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. เอกสารยา่ หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



183

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.780 นางสาวกญัญาพชัร กั้วมาลา 5711056605037 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.781 นายเณติภทัร จีนสมุทร 5711011802070 แกไ้ข
ขาดหนา้ 5 รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น ขาดเอกสารพอ่
แม่ หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ
 ผลการเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.782 นางสาวสิริยากร เกาะรัมย์ 5711011804007 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.783 นางสาวศิริพรรณ ใจเยน็ 5711011446097 แกไ้ข บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.784 นางสาวพชัรณฏัฐ์ โพธ์ิประทบั 5711011445091 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3,4,5,6 บตัขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



184

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.785 นายปฏิภาณ มีสมศพัย์ 5811056721096 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.786 นางสาวปาลิดา ความคุน้เคย 5811056160034 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.787 นายพนธกร วิวฒัน์วงศธ์ร 5711056160071 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.788 นางสาวศุภิสรา ศรีนาวาวงศ์ 5811011460028 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.789 นางสาวกมลวรรณ ปัสสามัน่ 5711056721112 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4,5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.790 นางสาวนิรมล ศรีเมือง 5711011804064 ตดัสิทธ์ิ รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด

กยศ.791 นางสาวธนทัชา ภูมิลา 5711011180061 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



185

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.792 นางสาวธิปัตย ์ฮัว่สกุล 5711056721131 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 บตัรประชาชนคนรับรองเงินเดือนพอ่ ผล
การเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.793 นายทศพล ทรงศรชยั 5811011814013 แกไ้ข
หนา้ 1-2เขียนขอ้มูลให้ครบ ขาดหนา้ 3 ทะเบียนบา้น
บญัชีธนาคารนศ. ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ 
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.794 นางสาวกาญจนา เรียงวงษ์ 5811011445008 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 บญัชีธนาคาร จิตอาสา แบบค าขอผ่าน
ระบบตอ้งระบุคณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.795 นางสาววรกานต ์สุขกระโทก 5811012760031 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.796 นางสาวสุนิสา คตอยู่ 5811011809062 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



186

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.797 นายชนกนัต ์ศรีประสิทธ์ิ 5811011030001 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.798 นางสาวเจนจิรา อินงั 5811056990094 แกไ้ข ขาดผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.799 นางสาวกาญจนา จนัทรังษี 5811056601089 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.800 นางสาวนรินทร์ทิพย ์สุขเจริญ 5811011520012 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนพอ่ ผลการเรียน แบบค าขอผ่าน
ระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.801 นางสาวจินตนา ค  าแกว้ 5811011805028 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.802 นางสาวเจนจิรา ชะนะพล 5811056990043 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.803 นางสาวโกมลดา วงษส์วสัด์ิ 5811056601029 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นพอ่ หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.804 นางสาวสิริรัตน์ บุญทศ 5811011445112 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.805 นางสาวนฤมล ฉนัธิกุล 5811011801058 แกไ้ข รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนแม่ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.806 นางสาวลลิตภทัร เสถียรคมสรไกร 5811011445102 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ใบหยา่ ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.807 นายนวพล ไชยวงค์ 5811056990011 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



188

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.808 นางสาวอรยา จอ้งสระ 5811011809083 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3 บตัรนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.809 นายกฤษฎา วฒิุเจริญวิทย์ 5811020660019 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.810 นายทศพร ระหาร 5811056721034 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. บญัชีธนาคาร หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ ผล
การเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.811 นางสาวปิยะพร จรัสระวีกูล 56114480087 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนแม่ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.812 นางสาวภาสินี ร่ืนเริง 55113400186 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



189

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.813 นางสาวธนพร มีสุข 5811011732029 แกไ้ข หนา้ 6 เขียนให้ครบ ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.814 นางสาวกนิษฐา สงัขค์ร 5811011940065 แกไ้ข หนา้ 3 เขียนให้ครบ ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.815 นางสาวณฐัพร แกว้ม่วง 5711011570036 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.816 นางสาวสุรีรัตน์ โตสิงห์ 5811020660029 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.817 นายดุษิต ศรีอินทร์ 5811011448062 แกไ้ข หนา้ 5 เขียนลายมือเดียวกนั ขาดแบบค าขอผ่านระบบ
 จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.818 นางสาวสุวดี บุญเพง็ 55113200023 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.819 นางสาวสุดารัตน์ หาประโคน 56113200024 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนพอ่ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.820 นางสาวลลิตวดี แกว้โสภา 5811056601022 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.821 นางสาวชมพนุูท ซอ้นพิมพ์ 5811011030034 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนคนรับรองเงินเดือนแม่ ขอพบจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.822 นายธวชัชยั พรหมไหม 5811011460076 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. หนา้ 5
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.823 เด็กหญิงสุธิณี ทะเกิงผล 5811011460056 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นนศ. เอกสารพอ่แม่ หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



191

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.824 นางสาวจิราวดี ปัญญาบุตร 56114480002 แกไ้ข บตัรประชาชนพอ่หมดอาย ุขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ
 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.825 นางสาวสายฝน โซนายา 5711011470032 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.826 นางสาวสิริรัตน์ วีระรักษเ์ดชา 5811056601025 แกไ้ข บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.827 นางสาวชนิดา เทศกูล 55113400092 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.828 นางสาววรรณธิกา กุลกั้ง 55113400225 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้



192

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.829 นางสาวกรรณิการ์ บางลาภ 5811011809080 แกไ้ข ขาดหนา้ 1,4 ,5 จิตอาสา บตัรประชาชนพอ่หมดอายุ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.830 นางสาวจิตรดา ใยดี 56569900060 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.831 นางสาวกตัติกา ดีสุคนธ์ 56114480047 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.832 นางสาวเบญจมาศ จนัทพฒุ 5711011446092 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.833 นายเอกรัตน์ แจง้สวา่ง 5711011448055 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



193

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.834 นางสาวเสาวลกัษณ์ สุกหอม 5811056721051 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.835 นางสาวกรรณิการ์ กล่ินธูป 5711011940028 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ผลการเรียน ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.836 นางสาวสาวิตรี นิยม 5711056605009 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.837 นางสาวกญัญารัตน์ ใจหงษ์ 5711056605008 แกไ้ข ขาดหนา้ 5,6  จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.838 นางสาวขวญัสุคนธ์ หาญทองดี 5711056604038 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



194

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.839 นางสาวหฤทยั ทองจนัทร์ 5811056990070 แกไ้ข ขาดหนา้ 6 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.840 นางสาวพรทิพย ์พ้ืนบาท 5811011820032 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. หนา้ 5 ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.841 นางสาววรรณลดา ประพาฬ 5811011445054 แกไ้ข บตัรขา้ราชการหมดอาย ุขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.842 นางสาวณฐัริกา พิทาค า 5811056721080 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. ทะเบียนบา้นพอ่ ใบหยา่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.843 นายสิรวิชญ ์กตญัญสูตร์ 5811056160017 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



195

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.844 นางสาวปิยพร เนตร์จุย้ 5811011030013 แกไ้ข หนา้ 1-2 เขียนขอ้มูลให้ครบ ขาดหนา้ 3 บญัชีธนาคาร
 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.845 นายชนมน เปียยวง 5711011470029 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.846 นางสาวชนิดาภา แกว้อคัรกิจ 5711011732023 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.847 นางสาวเมธาวี รัตนวงษา 5711011460041 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.848 นางสาวนริศรา ตนภู 5711056990029 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.849 นางสาววารี ฉายวิเชียร 55113200017 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



196

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.850 นางสาวจุไรพร ภู่แยม้ 56113400009 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.851 นายนวพล ม่วงผ้ึง 5711011570056 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.852 นางสาวสุรัตนา แกว้มณีสิทธิกุล 5811056601072 เอกสารครบ

กยศ.853 นางสาวกาญจนา เกตุโย 5811011796009 แกไ้ข หนา้ 3 เขียนให้ครบ ขาดหนา้ 5,6 บตัรประชาชน 
แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.854 นางสาวลกัขณา ชูพทุธพงศ์ 5811012760139 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.855 นางสาวปุณยนุช ดียิง่ 5811011340098 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.856 นางสาวสุกญัญา ต่างสี 55113200049 แกไ้ข รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.857 นางสาวมนฤดี จุลจนัทรังษี 55113400152 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.858 นางสาวอภิชญา ไวยฤทธ์ิ 5711011802050 แกไ้ข แบบค าขอกูใ้ชข้องปี 59 ขาดหนา้ 3,5,6 บตัรนศ. บตัร
ขา้ราชการ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.859 นางสาวอรพนา เห็มชูยิง่ 5711011805032 แกไ้ข ขาดบตัรนศ. พอ่รับรองส าเนาทะเบียนบา้น ขาดผล
การเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.860 นางสาวนริษา ไชยราช 5711011804017 แกไ้ข เอกสารพอ่แม่ให้พอ่แม่รับรองส าเนา ขาดหนา้ 5 จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.861 นางสาวจินตนา ช่ืนใจดี 5711011802081 แกไ้ข ขาดบตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.862 นางสาวไอนี ขาวสง่า 5811011491070 เอกสารครบ

กยศ.863 นางสาวณีรนุช ทองนาค 5711011940027 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.864 นายกนัดิศ วยัรูป 5711056605054 แกไ้ข รับรองส าเนาผลการเรียน ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.865 นางสาวอลิสรา อาจหาญ 5811056723056 แกไ้ข จิตอาสา 1วนั/8ชม. ลงช่ือผูรั้บรอง
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.866 นางสาวอฉัราพรรณ วณัณวาที 5811056731004 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.867 นายณชัพล แสงเอ่ียม 5811056731001 แกไ้ข ขาดหนา้ 4,5,6 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.868 นางสาวภทัรวดี ค  าดี 5811011460082 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ
 จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.869 นางสาวรัชนีกร บรมทองชุ่ม 5811011448150 แกไ้ข บตัรประชาชนพอ่หมดอาย ุขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.870 นางสาวเบญจมาศ ขวญัเก้ือ 5811011448011 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรนศ. บตัรขา้ราชการ แบบค าขอกูผ้่าน
ระบบ จิตอาสา บตัรประชาชนพอ่หมดอายุ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.871 นางสาวสุจินทรา เอกวตัร์ 5711056605064 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.872 นางสาวสุชานุช หนุนจนัทร์ 5711056723062 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.873 นางสาวหน่ึงฤทยั เช้ือเฉลิม 5711056722044 แกไ้ข ขาดหนา้ 4,5 ทะเบียนบา้นนศ. บญัชีธนาคาร เอกสาร
พอ่แม่ บตัรขา้ราชการ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.874 นางสาวภสัฎาภรณ์ บุญโต 5811011460054 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขอพบจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.875 นางสาวกมลชนก กองวิเศษ 5711056604030 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



201

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.876 นางสาวกรรณิกา แสงวิมล 55113400195 แกไ้ข ขาดผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.877 นางสาวเนตรชนก ทรงทรัพย์ 5711011320050 แกไ้ข ขารูปนศ. หนา้ 4,5 บตัรนศ. ผลการเรียน บตัร
ขา้ราชการ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.878 นางสาวจุฑาทิพย ์พลาผล 5811011320064 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.879 นายชวนากร งามสวสัด์ิ 5711011340052 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.880 นางสาวพรพรรณ ปฏิสนัเนติ 55113200107 แกไ้ข ขาดผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.881 นายเลิศรัตน์ ไวยสุขศรี 5811056731024 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.882 นางสาวอาสยา สงวนไทร 5711056721188 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4 หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่แม่ จิตอาสา 
บตัรประชาชนแม่หมดอายุ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.883 นางสาวฐิติมา กลมเกลียว 55113400149 แกไ้ข ขารูปนศ. แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.884 นายเจษฎา กรอบมุข 5711011180025 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.885 นางสาวฐิติมา สุขสุแดน 5711011804005 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 รูปบา้นแม่  ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



203

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.886 นางสาวอรุณวรรณ ป่ันศิริ 5811056605010 แกไ้ข ขาดผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.887 นางสาวกญัญารัตน์ ฤทธ์ิเหมาะ 5711012760073 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.888 นางสาวดวงฤทยั ทองรอด 5711011553044 แกไ้ข ขาดเกรดสะสม ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.889 นางสาวนิจจารีย ์ศรีสิงห์ 5711011553012 แกไ้ข ขาดเกรดสะสม ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.890 นางสาววราภรณ์ ระยบัศรี 5811011802025 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4  หนา้ 5ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. ขาดบตัร
ขา้ราชการ ผลการเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



204

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.891 นายณฐักร ระยบัศรี 5811011802026 แกไ้ข
หนา้ 2 เขียนให้ครบ ขาดหนา้ 3,4 หนา้ 5 เขียนท่ีอยู่
พอ่แม่ ขาดบตัรขา้ราชการ แบบค าขอผ่านระบบ จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.892 นางสาวณฐัชา ยงยทุธ 5811056605065 แกไ้ข ขาดหนา้ 5
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.893 นางสาวกณพา คงสมนาม 5811056721135 แกไ้ข ขาดผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.894 นางสาวนนทิชา เมตตาสิทธิกร 5811011804062 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.895 นางสาวกฤตาภรณ์ วงษษ์า 55113400087 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



205

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.896 นางสาวพราวพิลาศ ใยบวั 5711011320068 แกไ้ข หนา้ 3 เขียนให้ครบ ขาดบตัรนศ. หนา้ 5 เขียนรายได้
พอ่แม่ ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.897 นางสาวณฐัธิดา ตูยะปาละ 5811011801051 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.898 นางสาวเภตรา สุขสวสัด์ิ ณ อยธุยา 56569900086 แกไ้ข บตัรนศ.ถ่ายให้ชดัเจน ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.899 นางสาวสรินนาถ โพธ์ิเหลือง 5711011805033 แกไ้ข ขาดหนา้ 4,5 บตัรขา้ราชการ ผลการเรียน แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.900 นางสาวชญาดา วุน่ดอนไพร 5711011804099 แกไ้ข รับรองส าเนาใบมรณบตัร หนา้ 5 เขียนท่ีอยูผ่ญบ. 
ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.901 นางสาวอมรรัตน์ บุญตา 5711011805023 แกไ้ข ขาดรูปนศ. ใบมรณบตัรพอ่ ผลการเรียน แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.902 นางสาวอรวรรณ์ ร้องทรัพย์ 5811056605025 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.903 นางสาวนุชนาถ โพธิขวญั 5811056150010 แกไ้ข หนา้ 5 เขียนท่ีอยูพ่อ่แม่ ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.904 นางสาวจนัทิมา กิจจา 5811056604035 แกไ้ข หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ขอเป็นวนัท่ีปัจจุบนั 
ขาดนห้า 3 จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.905 นางสาวอภิญญา กิจวิชา 5811056605024 แกไ้ข หนา้1,2 เขียนให้ครบ บตัรขา้ราชการหมดอาย ุขาดผล
การเรียน ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.906 นางสาวสมหญิง กล่ินประทุม 5811011445016 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บญัชีธนาคาร หนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ
ระบุคณะ ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.907 นางสาวศนัสนีย ์ทองโชติ 5811011510067 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.908 นางสาวกมลวรรณ ทา้วโพธ์ิเอน 5811011570085 แกไ้ข หนา้ 1 เขียนให้ครบ ขาดหนา้ 3,5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.909 นางสาวสุภทัรา เนตรไทย 5811011570033 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 หนา้ 5ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ.และขอ้มูลแม่
 ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.910 นางสาวอารียา สุนทรปาน 55113400224 แกไ้ข ขอพบเร่ืองรายได ้ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.911 นางสาวสุภสัสร สุขสดมภ์ 55113400132 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.912 นางสาวฑิมภพ์ร มนูธรรม 5711056722043 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 ทะเบียนบา้นนศ. บญัชีธนาคาร เอกสาร
พอ่แม่ หนา้ 5 รูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.913 เด็กหญิงวิชญาพร วลัลิภะคะ 56114450186 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.914 นางสาวชุดารักษ ์ดว้งสี 5811011732075 แกไ้ข ขาดใบหยา่ หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ เกรดสะสม 
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.915 นางสาวนิศารัตน์ แจ่มแจง้ 5711056721016 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4 รูปนศ. เกรดสะสม จิตอาสา บตัร
ประชาชนผูป้กครองหมดอายุ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.916 นางสาวเพญ็วิภา ศิลาบุญแก่น 55113400021 แกไ้ข บตัรประชาชนพอ่หมดอาย ุขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.917 นางสาวโสภิดา ม่วงบวั 55113400023 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.918 นางสาวช่ืนฤดี สุวรรณโณ 55113400185 เอกสารครบ

กยศ.919 นางสาววิลยัพร ศรีคะเนย์ 56114480123 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.920 นายไพศาล งามเลิศ 5811056723051 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,4,5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.921 นางสาวธญัญารัตน์ น่ิมประเสริฐ 5811011820009 แกไ้ข ขาดหนา้ 5  จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.922 นายสุริยทุธ์ ภูแซม 5711011804021 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 เกรดสะสม จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.923 นางสาวไข่มุก วนัพธุ 5711056605036 แกไ้ข ขาดบญัชีธนาคาร จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.924 นางสาวสุดารัตน์ ฝักบวั 5711056601019 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.925 นางสาวอรุณโรจน์ แซ่เล้ียง 5711011732003 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



211

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.926 นางสาวศรินยา เมษประสาท 56113400032 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.927 นางสาวกนกวรรณ อนุสนธิ 56114480166 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.928 นางสาวบวัทิพย ์เกตุตระกูล 5811011340011 แกไ้ข ขาดหนา้ 5  รับรองส าเนาผลการเรียน ขาดรูปนศ.คู่
กบัคนรับรองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
1 ก.ค. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.929 นางสาวเบญจวรรณ สุ่มอุดม 5811056150048 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.930 นางสาวโชติกา สนิทศิระนนท์ 5711011814067 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.931 นางสาววิชุดา ผจงกิจการ 5811011030043 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.932 นางสาวสริณา สุขเจริญ 55113400034 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา  เกรดสะสม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.933 นางสาวมณธิชา โกมล 5811056731023 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่แม่  จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.934 นางสาวชนนิกานต ์อ่อนนวล 5811012760198 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.935 นายวรากร ศรีเมฆ 5711056731007 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.936 นางสาววิภาดา เจ๊ะลี 55113200044 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.937 นางสาวกรรณ์นิกา คูสุวรรณ 5711012760030 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.938 นางสาวสิริพร ล้ิมเจริญ 5811011820070 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.939 นางสาวทิพยเ์นตร ดีสอน 5811011460084 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 เกรดสะสม จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.940 นางสาวกิตติยา แกว้ใสแสง 5811011820044 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



214

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.941 นางสาวเพญ็ประภา สินไพบูลย์ 5711011801077 แกไ้ข ขาดรูปบา้น บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.942 นางสาววรรณภา ไชยาโส 5711056601034 แกไ้ข ขาดบตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.943 นายสุชาติ วิลยัเขวา 5711011520061 แกไ้ข ขาดเอกสารพอ่แม่ บตัรประชาชนผูรั้บรองเงินเดือน
พอ่แม่ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
1 ก.ค. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.944 นางสาวมินตรา หวงัสิวกลาง 55113400161 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.945 นางสาวณฎัฐกนัย ์มณีศิริ 55113200062 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนแม่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ แบบค า
ขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



215

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.946 นางสาวเนติมา ประสิทธิพร 55113400042 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.947 นางสาวศิริลกัษณ์ ศิริวฒันานนท์ 56114450112 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.948 นางสาวรวิสรา สุดชะฎา 56113200032 แกไ้ข บตัรประชาชนพอ่ถ่ายให้ชดัเจน พอ่แม่รับรองส าเนา
หนงัสือรับรองเงินเดือน ขาดผลการเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
1 ก.ค. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.949 นางสาวพตัรพิมล ยิม้กล ่า 56113400041 ตดัสิทธ์ิ รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด

กยศ.950 นางสาวกาญจนาภรณ์ ขนัธพงษ์ 5811056605067 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.951 นายศุภฤกษ ์บุตรแกว้ 5811011796038 แกไ้ข หนา้ 1 เขียนขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ขาดหนา้ 3,5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



216

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.952 นางสาวสิริยากร อินสระเทพ 5811011445126 แกไ้ข ท าแบบค าขอกูใ้หม่พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.953 นางสาวศจี บุญสินชยั 55113400163 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.954 นายกิจดิฐพงศ ์คงคาลยั 5711056723026 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 3,4,5 บญัชีธนาคาร บตัรขา้ราชการ 
จิตอาสา ลงช่ือแบบค าขอผ่านระบบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
1 ก.ค. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.955 นางสาวศยามล เพชรหีด 5711011801073 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.956 นายเบญจพล จงเจริญชยัวงศ์ 5711011446004 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.957 นางสาวกาญจนา เทศน์ดี 5811056605053 แกไ้ข หนา้ 1 ท าใหม่ แม่รับรองส าเนาหนงัสือรับรอง
เงินเดือน ขอพบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
1 ก.ค. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.958 นางสาวจุฑามาศ ครองชีพ 5811011809045 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.959 นางสาวนวพร เต่าสา 56113400056 เอกสารครบ

กยศ.960 นางสาวหทยัชนก หวงัประสพกลาง 5711011340059 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา แม่
รับรองส าเนาใบหยา่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
1 ก.ค. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.961 นางสาวอาภาภรณ์ ธรรมชาติ 5711011340027 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.962 นางสาวอิชยา ศิริรักษ์ 5811011809082 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,6 จิตอาสา หนา้ 1 เขียนให้ครบ แม่รับรอง
ส าเนาทะเบียนบา้น นศ.รับรองส าเนาผลการเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
1 ก.ค. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.963 นางสาวจิณณพตั แก่นทา้ว 5811011801001 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่-แม่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.964 นายมนสัฐนนัท ์ขุนบวั 56114480163 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.965 นางสาวสุดารัตน์ รุ่งโรจน์ 56569900073 แกไ้ข บตัรประชนนศ.หมดอาย ุหนา้ 5ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.966 นางสาวปารวี เปรมสุขดี 5711056605047 เอกสารครบ

กยศ.967 นางสาวธญัชนก ทศานนท์ 5711056605049 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.968 นางสาวขนิษฐา โงน้ทุม 5811011809053 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.969 นายภาณุมาศ ทองธรรมชาติ 5811011470068 แกไ้ข ขาดผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.970 นางสาวสุพิชชา ดวงแสง 5811011340083 แกไ้ข ขาดหนา้ 3,5 เอกสารพอ่ บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.971 นางสาวกรกาญจน์ ศรีดอกบวั 56114460027 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.972 นางสาวณฐัชนก นครศรี 5711011180065 แกไ้ข หนา้ 1ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูลพอ่แม่ ขาดผลการเรียน ขอ
พบจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
1 ก.ค. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.973 นางสาวโสภิสชา แพทยรั์กษา 5711011460022 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.974 นางสาวมนสัวีร์ ศรีขวญัใจ 5711011940003 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.975 นางสาวปนดัดา อินทนา 5811011820017 แกไ้ข ขาดบญัชีธนาคาร
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.976 นางสาวกนกวรรณ กนัทะวงค์ 5811056721105 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.977 นางสาวพิมพช์นก กีตา 5811056605027 แกไ้ข ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.978 นางสาวอุทุมพร กิจเจริญ 5711056990026 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนแม่ หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ 
หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
1 ก.ค. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.979 นางสาวลดามณี เหมือนจนัทร์เชย 56569900078 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.980 นางสาวชลธิชา เยน็ฉ ่า 56114480046 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.981 นางสาวรัตนา พร้อมสระนอ้ย 56569900082 แกไ้ข ขาดหนา้ 3 บตัรประชาชนพอ่แม่หมดอาย ุขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.982 นางสาวสิริลาวณัย ์วิทยานุกรณ์ 56113200084 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.983 นางสาวอารยา ปิยะสุข 55113400026 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.984 นางสาวเรณุกา ปรางคแ์กว้ 56569900052 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.985 นางสาวโสภา ตา้วพรหม 56113200104 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.986 นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตนโช 5711056605056 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.987 นางสาวมานิตา กฤษณรังคุณ 5711011820062 แกไ้ข หนา้ 1,2 เขียนให้ครบ ขาดหนา้ 3 ขอพบจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.988 นางสาวกษมพร สมภาร 5711056723006 แกไ้ข ขาดนห้า 5 ผลการเรียน จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.989 นางสาววรกานต ์สุขจ ารัส 5711011801086 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.990 นางสาวไอรยา ไชยมงคล 5711056990056 แกไ้ข ขาดทะเบียนบตัรนศ. บตัรนศ. หนา้ 5 จิตอาสา หนา้ 3
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.991 เด็กชายพิชญะ เกิดสาสน์ 5711056605022 แกไ้ข บตัรขา้ราชการหมดอายุ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.992 นางสาวสชัฌุกร กล่อมแกว้ 5811056605036 แกไ้ข ขาดหนา้ 5
ส่งเอกสารวนัท่ี 

1 ก.ค. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กยศ.993 นางสาวณฐัมน ห่วงแกว้ 5811056180028 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม3่6ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.994 นางสาวจิรัชฌา ณ เชียงใหม่ 5811056601028 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้ท่ี5  2.ขาดหนา้ท่ี3  3.
หนา้ท่ี5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้มูลมารดา  4.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.995 นางสาวโสภิตา สมนึก 5811011553041 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้ท่ี5  2.ขาดหนา้ท่ี5  3.
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม1่1ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.996 นางสาวขวญัชีวา วงศเ์กิด 5711056731012 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขอส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาค
เรียน(ดส.29)ฉบบัใหม่พร้อมลงลายช่ือนศ.รับรอง  3.
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม1่9ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.997 นางสาวศุลีรัตน์ วิเชียรฉาย 5711056605029 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 2.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.998 นางสาวสุชาดา ฟักเมือง 5711011732025 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม2่1ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.999 นางสาวศศินิภา มงคลศิลป์ 55113200126 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ตอ้งเขียนดว้ยลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั 
 2.ขาดส าเนาบตัรนศ.  3.ส าเนาบตัรประชาชนมารดา
หมดอาย ุ 4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1000 นายมารุต มนตรี 5811012760175 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้6ระบุขอ้มูลให้ตรงกบั
หนา้ท่ี6  2.หนา้ท่ี5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุอาชีพนศ.  3.
ส าเนาบตัรขา้ราฃการของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ4.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1001 นายสหชาติ ศิริการ 56114480143 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1002 นางสาวณิชาภทัร ศิริทรัพยส์มบติั 56569900061 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาสมุดธนาคารกรุงไทย  2.ส าเนาบตัร
ประชาชนบิดาและมารดาหมดอาย ุ 3.ขอส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)ฉบบัใหม่
พร้อมลงลายช่ือนศ.รับรอง  4.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1003 นางสาวพณัณ์ภสัร์ หิรัญรักษ์ 56113400061 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้5 2.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.
ท าใหม1่6ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1004 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิศร 5711011470056 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ 2.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1005 นางสาวกฤษณา ใจดี 5711056601071 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่กรอกฃอ้มูลให้ครบถว้น  2.ส าเนา
บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ 3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ 
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1006 นางสาวอจัฉราพร ลอยล่ิว 5711011491041 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 3.ขาดส าเนาบตัรนศ.  4.ขาด
ส าเนาสมุดธนาคารกรุงไทย  5.ขาดส าเนาใบแสดงผล
การเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  6.ขาดส าเนาแบบ
ยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan 7.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ 
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



230

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1007 นางสาวนนัทน์ภสั มนัตเสวี 5711011940053 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายบา้นของบิดา  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1008 นายภาณุพงศ ์วรรณประภา 5811056721041 แกไ้ข

1.ส าเนาใบมรณบตัรของบิดานศ.ไม่ไดล้งนาม 2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1009 นายนพรศิลป์ แน่นอุดร 5711011445102 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.ขาดหนา้ท่ี3  3.ขาดหนา้ท่ี5
พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  4.
ขาดส าเนาบตัรนศ.  5.ขาดส าเนาสมุดธนาคารกรุงไทย
 6.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan 7.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



231

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1010 นางสาวสิรีทิพย ์ภุมรินทร์ 5811056604039 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ 2.ขาดหนา้ท่ี3   3.ขาดหนา้ท่ี5  
4.ส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ 5.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1011 นางสาวนฤมล ศิริคติพจน์ 5811011448134 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นของบิดา มารดา ใหม่  2.ส าเนาบตัร
ประชาชนบิดาหมดอาย ุ 3..ขาดส าเนาใบแสดงผลการ
เรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  4.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯ
ผ่านระบบe-Studentloan 5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



232

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1012 นายสานนท ์เพ่ิมพวก 5811056601006 แกไ้ข 1.ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ 
คือคุณภาพิมล และคุณศิริพร

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1013 นายณฐัพงษ ์ศรีสงวน 5811056721088 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1014 นายธีรพงษ ์จรเกตุ 5811011460017 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี6ระบุให้ตรงกบั
หนา้ท่ี6   2.ขาดหนา้ท่ี3  3.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  4.ขาดทะเบียน
บา้นของนศ.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1015 นางสาวศิรประภา บุญขาว 55113400056 แกไ้ข 1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7และ9ระบุขอ้มูลให้
ครบถว้น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



233

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1016 นางสาวสุนิสา ภกัดีพนัดอน 56113400082 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4  2.หนา้ท่ี5กรอกขอ้มูลของบิดาไม่
ครบถว้น  3.ขาดส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  
4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1017 นายสตัยา คงศรีดี 5711011180021 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1018 นางสาวจนัทร์ทิมา หวงัเจริญ 5711011809071 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดาและมารดา  2.บนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะให้นศ.ท าใหม3่6ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



234

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1019 นางสาวสุณิษา มาศหิรัญ 5711011320025 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาดเอกสารของบิดาและ
มารดาทั้งหมด  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1020 นางสาวอารีรัตน์ บริบูรณ์ 5711056605010 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม4่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59  2.กิจกรรมท่ี
ด าเนินการกบัทางวดัภาคินีนาถวรวิหารช่ือผูรั้บรอง
ไม่ตรงกบัภาพถ่าย

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1021 นายอภินนัท ์วิสุทธิแพทย์ 5811056723002 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดา  2.ขาดหนา้ท่ี6
พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1022 นางสาววราภรณ์ อุทยัไขย 5811011804048 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้4  2.ขาดหนา้ท่ี3  3.
หนา้ท่ี5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้มูลบิดา 4.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
 พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1023 นายมานสั ช าปฏิ 5811011940004 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ 2.ขาดเอกสารมารดาทั้งหมด  3.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1024 นางสาวสุภาวดี แกว้หาญ 5711056601050 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1025 นางสาวจินดารัตน์ โตโ้ลง้ 5811056601023 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนมารดา  2.ขอส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)ท่ีระบุคะแนน
สะสม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1026 นางสาวอรอนงค ์เดชกลัยา 5811056990111 แกไ้ข

1.ส าเนาใบมรณบตัรของบิดานศ.ไม่ไดล้งนาม  2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1027 นางสาวรุ่งนภา วาสุกรี 5811011340084 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่กรอกฃอ้มูลให้ครบถว้น  2.ขาด
หนา้ท่ี3   3.วาดแผนท่ีบา้นของบิดา มารดาใหม่  4.ขอ
เอกสารของบิดา มารดาใหม่ทั้งหมดและให้เจา้ของ
เอกสารลงลายมือช่ือดว้ยตนเอง  5.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ 
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1028 นางสาวอมรรัตน์ โพธิเกษม 5811056605050 แกไ้ข
1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี5ไม่ตอ้งระบุ  2.ขาด
หนา้ท่ี5  3.ขาดส าเนาบตัรนศ. 4.ขาดรูปถ่ายร่วม
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1029 นางสาววรุญญา หรุ่นโพธ์ิ 5811011820025 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ 2.ขาดส าเนาสมุด
ธนาคารกรุงไทย 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1030 นายธรรมรัตน์ ประพฤติดี 5811011445105 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี3   2.ขาดหนา้ท่ี5   3.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)   4.ขาดส าเนา
แบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



238

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1031 นางสาวกนกวรรณ เทียมเมฆ 56113400044 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของพ่ีสาว  2.ขาดส าเนา
ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  3.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1032 นางสาวเมทนี เพช็รกูล 5811056723018 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1033 นางสาวแพรตะวนั ศิริโท 5811056160011 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา  3.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1034 นางสาวรตนวลัย ์เฉลิมพงศธร 55113400055 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1035 นางสาวพรรณวดี แสงจนัทร์ 5811012760102 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี2  2.ขาดหนา้ท่ี3    3.ขาดหนา้ท่ี5   4.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1036 นางสาวกาญจนา แสวงสุข 5811020660010 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดส าเนาบตัรนศ.  3.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1037 นางสาวธนทดั วรประสพ 5811056723022 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุอาชีพของนศ.  2.ส าเนา
บตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ 3.บนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
ให้นศ.ท าใหม2่6ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59   4.กิจกรรมท่ีด าเนินการกบัทางวดับึง
กระจบัฉะเชิงเทราขาดภาพถ่ายร่วมระหวา่งนศ.กบัผู ้
รับรองฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1038 นางสาวอริสป์ธกานต ์เธียรไชยเกษม 5711011448089 ตดัสิทธ์ิ กูค้รบหลกัสูตรแลว้

กยศ.1039 นางสาวโสธรา ฝ่าฝน 5811011732081 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดส าเนาเอกสารของบิดาทั้งหมด  
3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1040 นายสิรวิชญ ์คงภิบาล 5711056160099 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.1ใบ  2.ขาดหนา้ท่ี4  3.ขาดหนา้ท่ี5  4.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1041 นางสาวกชนนัท ์ทองลอ้ม 5811011448163 เอกสารครบ

กยศ.1042 นายศุภกิจ สิทธิชาติ 56114450155 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1043 นางสาวคนัธมาทน์ เอนกบุญ 5711011809027 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1044 นางสาวกมลวรรณ บุญเวช 5711011510006 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5  3.ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนของมารดา  4.ขาดส าเนาบตัรนศ.  5.ขาด
ส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  6.
ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan  7.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1045 เด็กหญิงน ้าทิพย ์นาคหิรัญ 5711011520020 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี5
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1046 นางสาวพชัรา กกเปือย 5811011540022 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5  3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ 
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1047 นางสาวจิตรา พุม่เพช็ร์ 5811011820107 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1048 นางสาวศรัณยา ทีปชมภู 5811011491010 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี5ไม่ตอ้งระบุ  2.ขาด
หนา้ท่ี3  3.หนา้ท่ี5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุอาชีพนศ.และ
ขอ้มูลมารดา  4.หนา้ท่ี6ท าใหม่ห้ามมีรอยขีดฆ่า  5.
ส าเนาบตัรประชาชนผูป้กครองหมดอาย ุ 6.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1049 นางสาววาสนา ทาประสงค์ 5711011150027 แกไ้ข 1.ขอพบนกัศึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1050 นายคะนองฤทธ์ิ เตชะดี 5711011814075 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1051 นายวิชญะ บวัข  า 5711011805005 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา  2.ขาดส าเนาแบบ
ยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan  3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ 
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1052 นางสาวปาริชาติ เร่ิมประชาธิปไตย 55113400215 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1053 นางสาวสุนนัทา แกว้เกตุ 55113400170 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1054 เด็กหญิงชุติมา สวยสม 55113400030 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1055 นางสาววรรณี บุระ 56569900047 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี4ไม่ตอ้งระบุ  2. ขอ
เพ่ิมรูปถ่ายบา้นบิดา มารดา 1 ใบ  3.ขาดส าเนาบตัรนศ.
  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1056 นายอิสรา ชยัณรงครั์ตน์ 5811011030007 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นของบิดา มารดา ใหม่  2.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1057 นางสาวสุชาดา พนูแกว้ 5711011320082 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ 2.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาค
เรียน(ดส.29) 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1058 นางสาวชญานี สงัขช์ยัภูมิ 5711011180042 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ 2.ขาดส าเนา
ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1059 นางสาวบุษกร แกว้ถม 5811011809072 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



247

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1060 นางสาวสุทธิดา สรรพมนต์ 5811011340059 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1061 นางสาวกมลวรรณ จ านงคจิ์ตร 5811011340042 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1062 นางสาวโสภาพร พระมล 5811056180052 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1063 นางสาวสุดารัตน์ พานิชสาส์น 56114480171 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



248

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1064 นางสาวอริสา แฟมไธสง 5711056990024 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1065 นางสาวพฤกษา เพช็รรัตน์ 5811056721176 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุอาชีพของนศ.  2.ใน
ระบบe-Studentloanให้นศ.ระบุค่าครองชีพให้
เรียบร้อยพร้อมทั้งปร้ินใหม่เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล 
3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1066 นางสาวรัตติกาล ทานอก 5811056180018 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ 2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



249

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1067 นางสาวรัตติยา ทานอก 5811056180017 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ 2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1068 นางสาววิภาดา เกษศรี 5811012760071 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5  3.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  4.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



250

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1069 นางสาวพิชชาภา เพง็พลา 5711056605017 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4  2.หนา้ท่ี5ไม่ไดก้รอกรายไดข้องมารดา 
 3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)
 4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1070 นางสาวอรทยั ชยัวร 5711011809052 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม3่6ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



251

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1071 นางสาวฐิติชญา บุสลา 5811011940042 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี8ไม่ตอ้งระบุ  2.วาด
แผนท่ีบา้นของบิดา มารดาใหม่  3.ขาดหนา้ท่ี5พร้อม
แนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 4.บนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
ให้นศ.ท าใหม1่1ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1072 นางสาววนาลี เจริญทอง 5811011809060 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1073 นายวชักรณ์ ชาดา 55113400124 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



252

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1074 นางสาวกุลธิดา สหจิตตา 56113400081 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1075 นางสาวศิริลกัษณ์ การรัมย์ 55113200025 แกไ้ข 1.ขอพบนกัศึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1076 นางสาวกนกพร ขนัชยัภูมิ 5711011448013 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



253

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1077 นางสาววิไลลกัษ ์ธงกระโทก 56114460060 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29) 
 2.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan   
3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1078 นายณฐัพล วงษข์นั 5811011445134 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1079 นางสาวสุทธิดา มุ่งกั้นกลาง 56113200125 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



254

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1080 นายขจรศกัด์ิ ดวงปัดศรี 55113400258 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้
ท่ี7ระบุครบถว้น  3.ขาดหนา้ท่ี4  4.ขาดส าเนาสมุด
บญัชีกรุงไทย  5.ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ
 6.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1081 นายณฐัพล กองทุ่งมน 5711011180019 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ 2.ขาดส าเนา
ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1082 นางสาวอภิญญา อินต๊ะแกว้ 5811056150022 แกไ้ข
1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี4ไม่ตอ้งระบุ  2.
หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลให้ครบถว้น
  3.ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนศ.และผูรั้บรองฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



255

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1083 นางสาวกญัญารัตน์ ฝ่าพิมาย 5711056160093 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29) 
  2.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม1่7ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1084 นางสาวนฐัริกา ควบพิมาย 5811056601078 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของบิดาจากร้านศรี
ผ่องฯ  2.ขาดส าเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย  3.ขาด
ส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1085 นางสาวสุดารัตน์ จนัทร์สวา่ง 5711011491021 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลให้
ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี5     3.ขาด าเนาบตัรประชาชน
มารดา 4.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



256

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1086 นายธนานทั ทีจนัทึก 5711011940114 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3และหนา้ท่ี4  2.ขาดส าเนาใบแสดงผล
การเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ 
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1087 นางสาวประกายดาว ไวสูงเนิน 5711056605053 แกไ้ข 1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1088 นางสาวปวีณา เจริญสุข 5811011445067 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลให้
ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี3   3.หนา้ท่ี4นศ.ไม่ไดล้งนาม  
4.หนา้ท่ี5นศ.ไม่ไดร้ะบุขอ้มูลของบิดา  5.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



257

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1089 นางสาวอนุชธิดา ตาดไธสง 55113200051 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารของบิดาและมารดาทั้งหมดพร้อมทั้งให้
เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1090 นายอนนัตชยั ธรรมนิตย์ 5711011150028 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นของบิดา มารดาใหม่  2.หนา้ท่ี5ท า
ใหม่ไม่ตอ้งระบุอาชีพนศ.  3.ขาดส าเนาสมุดบญัชี
ธนาคารกรุงไทย  4.ขอส าเนาเอกสารมารดาใหม่
ทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1091 นางสาวดลฤทยั แปลนกลาง 5711056731013 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม4่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59  2.กิจกรรมท่ี
ด าเนินการกบัทางวดัภาคินีนาถวรวิหารช่ือผูรั้บรอง
ไม่ตรงกบัภาพถ่าย

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



258

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1092 นางสาวสินาภรณ์ โพปัญญะ 5811056731006 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1093 นางสาวเมยล์ดา หม่อมโดก 5811056601042 เอกสารครบ

กยศ.1094 นางสาวสิรินภา กอ้นกลาง 5811056605068 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม4่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1095 นายจิรัฐติกร ปารี 5811012760058 แกไ้ข 1.ขอพบนกัศึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1096 นางสาวนิรชา ตรีอรรถ 5811011320020 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม1่6ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1097 นางสาวสุพตัรา ขวญัมัน่ 56114460116 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.1098 นางสาวสุองัคณา เฟ่ืองฟู 55113400197 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรนศ.  2.ขาดส าเนาบตัรประชาชน
มารดา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1099 นางสาวชนุธิชา โนมขุนทด 5711011809073 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี5ไม่ตอ้งระบุ 2.
หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี6และ7ระบุขอ้มูลให้
ชดัเจน  3.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา  4.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1100 นางสาวนฐภสัสรณ์ แยม้ละมุล 5711011804086 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม4่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1101 นายรุ่งเรือง จนัทร์กลาง 5711011460027 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 3.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯ
ผ่านระบบe-Studentloan  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



261

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1102 นางสาวเพญ็พิชชา มีสนัเทียะ 5711012760145 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.ขาดส าเนาเอกสารมารดา
ทั้งหมด  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาค
เรียน(ดส.29)  4.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1103 นายศาสนะ รัตนบ ารุง 5811011510037 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี5ไม่ตอ้งระบุ  2.ขาด
หนา้ท่ี3   3.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา  4.ขาด
ส าเนาใบส าคญัการหยา่ร้าง  5.ขาดส าเนาสมุดบญัชี
ธนาคารกรุงไทย  6.ให้อธิบายกิจกรรมฯท่ีท ามาวา่
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59ลงในบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะเพ่ิมอีก1แผ่น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



262

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1104 นางสาวณฎัฐณิชา โชคสกุลทรัพย์ 5811056721042 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี5ระบุขอ้มูลท่ีอยูใ่ห้
ครบถว้น 2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1105 นายจิรภทัร จนัทร์นวล 5811011491012 แกไ้ข 1.ขาดใบปะหนา้เอกสารแบบค าขอกูปี้59  2.ขาด
หนา้ท่ี3

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1106 นางสาวมาลีรัตน์ โพธิจกัร 5811056990101 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1107 นางสาวณฐมน พ่ึงสมบติั 5711012760171 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1108 นางสาวมธุรดา สุขผล 5811011809039 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้ท่ี4และ5  2.หนา้ท่ี2ท า
ใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี6ระบุให้ตรงกบัหนา้ท่ี6  3.หนา้ท่ี
5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุอาชีพนศ.  4.ขอส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฉบบัใหม่พร้อมให้เจา้ของ
เอกสารลงลายมือช่ือรับรองดว้ยตวัเอง  5.ขอส าเนา
ทะเบียนบา้นผูป้กครองฉบบัใหม่ร้อมให้เจา้ของ
เอกสารลงลายมือช่ือรับรองดว้ยตวัเอง  6.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1109 นายพีรพฒัน์ อินท านุ 5711056604028 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



264

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1110 นางสาวสุนนัทา ดีพรม 5711011809032 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดาและมารดา  2.ให้
อธิบายกิจกรรมฯท่ีท ามาวา่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59ลงในบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะเพ่ิมอีก1แผ่น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1111 นางสาวจิตราพร วลัเปรียงเถาว์ 5711056605048 เอกสารครบ

กยศ.1112 นางสาวชไมพร เบญ็คุม้ 5811056990103 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



265

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1113 นายอมรเทพ ปรักมาศ 5811011540041 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดส าเนาบตัรนศ.  3.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  4.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1114 นางสาวสตรีรัตน์ สมราษี 5811056150018 แกไ้ข 1.ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนศ.และผูรั้บรองการเขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1115 นางสาวองัสุมารินทร์ จนัทร์โสภา 5811056723017 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



266

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1116 นางสาวเกวลี สีเขียว 56569900053 แกไ้ข
1.กิจกรรมท่ีท ากบัทางวดัธรรมมงคลผูรั้บรองการ
เขา้ร้วมกิจกรรมตอ้งเป็นทางวดั  2.กิจกรรมท่ีท ากบั
ทางสภโคกตูมขาดรูปถ่ายร่วมกบัผูรั้บรอง1ภาพ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1117 นางสาวสิริรัตน์ เส็งไธสง 55113400070 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม8่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1118 นางสาววนิดา สุมะหิงพนัธุ์ 5711056990027 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี4  3.ขาดหนา้ท่ี5พร้อม
แนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  4.ขาด
ส าเนาบตัรประชาชนมารดา  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1119 นางสาวนภสัสร ปานพิมพ์ 5811056990020 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1120 นางสาวพทัราพร อนุกูล 5811056731031 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ พร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1121 นางสาวกรกมล แสงนาค 5711011320004 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29) 
 2.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan   
3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1122 นางสาวสุทธิดา ศรีภูวงษ์ 5711011150034 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดส าเนาบตัรนศ.  3.ขอพบนศ.
เร่ืองบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1123 เด็กหญิงณชัชา สาริพนัธุ์ 5811056990114 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1124 นายนพพล แสงพระจนัทร์ 5711011180045 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.ขาดหนา้ท่ี3  3.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
 พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1125 นางสาววิลาวณัย ์การัมย์ 5811056605034 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ 2..ขาดส าเนาหนา้สมุดบญัชี
ธนาคารกรุงไทย 3.ขาดหนา้ท่ี5  4.ระบุช่ือสถานท่ีเขา้
ร่วมโครงการ/กิจกรรมใตรู้ปถ่ายร่วมระหวา่งนศ.และ
ผูรั้บรองฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1126 นางสาววาสิฐี กิริรัมย์ 5811056605035 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ให้เขียนดว้ยลายมือเด่ียวกนัทั้งฉบบั  
2.ขอส าเนาบตัรนศ.ใหม่พร้อมกบัลงนามรับรอง  3.ขอ
เอกสารของบิดาและมารดาใหม่พร้อมให้เจา้ของ
เอกสารลงนามรับรองดว้ยตนเอง  4.ระบุช่ือสถานท่ี
เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมใตรู้ปถ่ายร่วมระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1127 นางสาววรัญญา สุขกูล 55113400044 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1128 นางสาวรุ่งทิวา หวงัค  ้ากลาง 55113200069 แกไ้ข 1.ขอพบนกัศึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1129 นางสาวรัชนีกร บวัซา 56114450117 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยขอ้5กรอกขอ้มูลให้ครบถว้น  2.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1130 นางสาวหทยัภทัร บุดดางาม 5711056601032 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดส าเนาหนา้สมุดบญัชี
ธนาคารกรุงไทย  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน
ทุกภาคเรียน(ดส.29)   4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1131 นางสาวแขสุดา วิทยาสิงห์ 5711056601033 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ระบุรายไดบิ้ดาและมารดาให้ตรง
กบัหนา้ท่ี5  2.ขาดหนา้ท่ี3  3.ส าเนาบตัรประชาชน
บิดาและมารดาหมดอาย ุ 4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการ
เรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)   5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1132 นางสาวพีรญา ธรรมสาพงษ์ 5811056723067 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรนศ.  2.ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯท่ีวดัเขาพนมรุ้ง และปราสาท
เขาพนมรุ้ง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



272

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1133 นายประสิทธ์ิ กลัโยธิน 5811056723046 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี6และ7กรอกขอ้มูล
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 3.ขอส าเนาใบส าคญัการหยา่
ร้างใหม่พร้อมลงลายมือเจา้ของเอกสารให้ครบถว้น 
4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1134 นางสาวอรญา กระชอนสุข 5811011809005 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



273

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1135 นางสาวอุไรพร ดุลนะราย 5711011180079 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1136 นางสาวสุทธิดา รักษา 5811011340079 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1137 นางสาวเพญ็นภา กองรัมย์ 5811011809079 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 2.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



274

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1138 นางสาวอจัฉรา ดีโก๋ 5711056990020 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1139 นางสาวปวีณา แช่มชอ้ย 5711011460052 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนมารดา  2.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  3.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1140 นางสาวกุหลาบ บุญยิง่ 55113400202 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



275

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1141 นางสาววาริฐี พิกุลทอง 55113400201 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1142 นางสาวณฐัชา ค  าแกว้ 5811056990110 เอกสารครบ

กยศ.1143 นางสาวพรหมพร แยม้ชยั 5811011030026 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1144 นายอโนชา ส่งศรี 56114480096 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.  2.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่าน
ระบบe-Studentloan  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1145 นางสาววาสนา ไหมทอง 5811011570059 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.ขาดรูปถ่ายบา้นของบิดา-
มารดา  3.หนา้ท่ี5ท าใหม่ตอ้งเขียนดว้ยลายมือ
เดียวกนัทั้งฉบบั  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1146 นางสาวรัตนทิพย ์หยอ่งบางไทร 5811011540037 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5  3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1147 นางสาวธิดารัตน์ เสริมแกว้ 56113200118 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7กรอกขอ้มูลให้
ครบถว้น  2.หนา้ท่ี5ท าใหม่  3.ขาดส าเนาทะเบียน
บา้นและส าเนาบตัรประชาชนของนศ.  4.ขาดส าเนา
ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  5.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1148 นางสาวบุษบากร ดีเลิศ 5711011809091 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม1่7ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1149 นางสาวอรทยั เครือวลัย์ 5711011570029 แกไ้ข

1หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลให้
ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาดส าเนาบตัรนศ.  4.
ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)ท่ี
มีคะแนนเฉล่ียสะสม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1150 นางสาวแกว้กลัยา สุดารักษ์ 5811056605001 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1151 นางสาวนนัทพร นิลดา 5811056605055 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.
29)ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



279

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1152 นางสาวจินตนา สุขงาม 5711011340073 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.วาดแผนท่ีบา้นบิดาและมารดาใหม่  
3.ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ 4.บนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะนศ.ระบุขอ้มูลไม่ครบถว้น  5.ขาดรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯแม่ชีเนียม
ท่ีวดัราชาธิวาส

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1153 นางสาวธญันฐั สุขวิจิตร 5711011820084 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นบิดาและมารดาใหม่  2.บนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
ให้นศ.ท าใหม1่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และ
ผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1154 นายปริทศัน์ ทชัติยาพล 5711056990033 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้ท่ี4  2.ขาดหนา้ท่ี3  3.
ขาดรูปถ่ายบา้นของบิดาและมารดา  4.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



280

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1155 นางสาวสุกญัญา ภูมุลนา 55113200082 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1156 นางสาวศิรประภา โคตรภูงา 55113400214 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาบตัรนศ.ของ
นกัศึกษา  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1157 นางสาวศุภาวีร์ ทนัตา 5711011446068 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม2่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59  2.ขาดรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯกคุณประภสัสร 
ศรีสด ท่ีโรงเรียนวดัโคกโคเฒ่า

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



281

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1158 นางสาวกาญจนา บูรณ์เจริญ 5811056723014 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลให้
ครบถว้น 2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1159 นางสาวณฐัริกา วงัคะฮาต 5711056990071 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1160 นายสุชานนท ์ท าทวี 5711011150051 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นบิดาและมารดาใหม่  2.หนา้ท่ี5ท า
ใหม่ไม่ตอ้งระบุอาชีพนกัศึกษา  3.ขาดส าเนาบตัร
ประชาชนและส าเนาบตัรนศ.ของนกัศึกษา  4.ให้
อธิบายกิจกรรมฯท่ีท าค่ายอาสาเพ่ิมเติมมาวา่
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59ลงในบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะเพ่ิมอีก1แผ่น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



282

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1161 นางสาวธนาภรณ์ บุญเพ่ิม 5811056990005 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดส าเนาบตัรนศ.  3.ส าเนาบตัร
ประชาชนบิดาหมดอาย ุ 4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1162 นางสาวเจนจิรา อายวุงษ์ 55113400190 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลให้
ครบถว้น 2.ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 3.ให้
อธิบายกิจกรรมฯท่ีท ากบัโรงเรียนเพ่ิมเติมมาวา่
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59ลงในบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะเพ่ิมอีก1แผ่น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1163 นางสาวพจมาลย ์เทศขนั 5711011320085 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



283

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1164 นางสาวอญัชลี ประดบัศรี 5811056990090 แกไ้ข 1.ขอส าเนาเอกสารของบิดาฉบบัใหม่พร้อมทั้งให้
เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1165 นางสาวณฐัริกา แกว้ค  า 5811011460096 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.หนา้ท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ  3.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



284

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1166 นางสาวสุกญัญา พรหมลา 5811011804029 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลให้
ครบถว้น  2.หนา้ท่ี5ท าใหม่ให้เขียนดว้ยลายมือ
เดียวกนัทั้งฉบบั 3.ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ
 4.ขอส าเนาเอกสารของบิดาและมารดาทั้งหมดพร้อม
ทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง 5.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1167 นางสาวกลัยา ดวงพล 5711011180121 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1168 นางสาวกมลวรรณ สายจนัทร์ 5811011460099 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอายุ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1169 นางสาวดวงฤทยั หารไชย 55113400147 เอกสารครบ

กยศ.1170 นางสาวเกศสุดา โพธิวฒัน์ 55113400199 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1171 นางสาวพนิดา เชิงหอม 56113400108 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)
 2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1172 นางสาวอรพิน ขุมนาค 5811011510023 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1173 นายอมรเทพ ดงเยน็ 5711056607077 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1174 นางสาวเจนจิรา ค  าลา 5811011320034 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1175 นางสาวปภสัรา แกว้สมุทร์ 55113400160 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 2.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



287

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1176 นางสาวอจัฉราพรรณ ศรียนัต์ 5811056150017 แกไ้ข 1.ขอพบนกัศึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1177 นางสาวนนัทิดา วิจิตร 5811011804056 แกไ้ข

1.ขอส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)
พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น 2.บนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะระบุขอ้มูลไม่ครบถว้น 3.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1178 นางสาวสุพฒัสร ขวญัจา 55113200085 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้7ระบุให้ครบถว้น  2.
ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ 3.ให้อธิบาย
กิจกรรมฯท่ีท าเพ่ิมเติมมาวา่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59ลงในบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะเพ่ิมอีก1แผ่น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



288

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1179 นางสาวณฐัติมาศ ถาวรพงษ์ 5711011804043 แกไ้ข 1.ขอพบนกัศึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1180 นายประกร ภูค  าสนัต์ 5811011940055 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1181 นางสาวสุดารัตน์ สีสนั 5811011340054 แกไ้ข
1.ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
มูลนิธิจิตอาสาเพ่ือสงัคม,วดัโบสถส์ามเสน,วดัจนัทร์
สโมสร

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1182 นางสาวศิโรรัตน์ วะรงค์ 55113400183 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาบตัรนศ.ของ
นกัศึกษา  2.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



289

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1183 นายเสกสิทธ์ิ สาระวนั 56569900071 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ตอ้งเขียนดว้ยลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั 
 2.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)
  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1184 นางสาวอจัฉรา กาละพฒัน์ 5711011520088 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุอาชีพนกัศึกษาและท่ีอยู่
ของนกัศึกษา  2.ขาดส าเนาบตัรนศ.  3.ขาดส าเนาใบ
มรณบตัรบิดา  4.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1185 นางสาวอารยา พลูสาย 56114460097 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



290

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1186 นางสาววรรณนิสา สมหมาย 5711020660054 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขอส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาค
เรียน(ดส.29)ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมพร้อมลงลายช่ือ
รับรอง  3.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.ท าใหม2่0ชม.พร้อมรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรง
ตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59   4.ขาดรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



291

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1187 นางสาววรรณวิมล โพธ์ิงาม 5711056160069 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.2ใบ  2.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้
6และขอ้7ระบุขอ้มูลให้ครบถว้น  3.ขาดหนา้ท่ี5  4.
ให้อธิบายกิจกรรมฯท่ีท า.เพ่ิมเติมมาวา่สอดคลอ้งกบั
หวัขอ้และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59ลง
ในบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะเพ่ิมอีก1แผ่น  5.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.
ท าใหม1่2ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1188 นางสาวรัชดาภรณ์ สีสนั 5711056723030 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี1  2.ขาดหนา้ท่ี4  3.ขาดเอกสารของ
มารดาทั้งหมด  4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุก
ภาคเรียน(ดส.29)   5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรง
ตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



292

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1189 นางสาวเมธปิยา เซาะลอ 5711056731014 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1190 นางสาวพชัราพร สุขสงวน 5711056605051 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ไมตอ้งระบุอาชีพของนกัศึกษา  2.
ขาดส าเนาบตัรนศ.  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรง
ตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1191 นายโกศล เฉลิมบุญ 5811011553043 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.ขาดหนา้ท่ี3  3.ขาดหนา้ท่ี5
พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  4.
ขาดส าเนาบตัรนศ.  5ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน
ทุกภาคเรียน(ดส.29)  6.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



293

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1192 นางสาวพรนภา เสาเวียง 5811056990117 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี5กรอกขอ้มูลให้
ครบถว้น  2.ขอส าเนาใบมรณบตัรของบิดาฉบบัใหม่
พร้อมให้นศ.ลงนามดว้ยตนเอง  3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1193 นางสาวนยันา วงวิญาติ 5811056605077 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม5่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1194 นางสาวสุดารัตน์ จนัทร์ตา 5811011570071 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่มารดาไม่ไดป้ระกอบอาชีพให้ระบุท่ี
อยูท่ี่บา้น  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



294

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1195 นางสาวจนัทร์แกว้ จนัทจิตร 5811011801037 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา 2.ขาด
เอกสารของมารดาทั้งหมด  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1196 นางสาวรัศมี สีสนั 5811056723062 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุให้ครบถว้น  2.
ขาดหนา้ท่ี3  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1197 นางสาวทอฝัน นามวงษ์ 5811056990092 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุให้ครบถว้น 2.
ขอส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)
ฉบบัใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล  3.ขาดรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯคุณวรรณี
ท่ีวดัสนามใน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



295

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1198 นางสาวปิยวรรณ พนัวิไล 5811056721046 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขอเอกสารของบิดาและมารดาใหม่
ทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง 
 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1199 นางสาวปรีณาภา งามแสง 56569900036 แกไ้ข 1.ขอพบนกัศึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1200 นายอภิภทัร ศรีบุระ 5711011796048 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29) 
 2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



296

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1201 นางสาวจุฑามาศ บุญสู่ 5711011320083 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1202 นายชยัณรงค ์วนัทอง 55113400097 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนบิดาและมารดาหมดอาย ุ 2.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1203 นายธานิน จนัทะมา 5811011445146 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1204 นางสาวกาญจนา ศรีหาบุตร 5811011340102 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะรายไดข้องบิดาและมารดา
ระบุให้ตรงกบัหนงัสือรับรองรายได ้ 2.ขาดหนา้ท่ี3   
3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1205 นางสาวลลิตา แกว้งาม 5811011340100 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุให้ครบถว้น 2.
ขาดหนา้ท่ี3และหนา้ท่ี4  3.ขาดส าเนาทะเบียนบา้น
ของมารดา  4.ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ิน
ใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น 5.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1206 นายกิติภูมิ วงเวียน 5811011448014 แกไ้ข
1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี4ไม่ตอ้งระบุ  2.ขาด
หนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา 3.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1207 นางสาวจนัทร์เพญ็ บุญมาก 5711011180086 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา  3.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1208 นางสาวรพีพฒัน์ บรรลือ 5811011491053 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



299

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1209 นางสาวอรนุช คงเดช 5711011510057 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีอยูท่ี่สามารถ
ติดต่อไดร้ะบุให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี3  3.ขาด
หนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ
  4.ขาดส าเนาทะเบียนบิดา  5.ขาดส าเนาบตัร
ประชาชนมารดา 6.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน
ทุกภาคเรียน(ดส.29)  7.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่าน
ระบบe-Studentloan  8.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.ท าใหม1่1
ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1210 นางสาววิภาดา วงษาหลา้ 5811011448180 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



300

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1211 นางสาวนิภารัตน์ รุมก่ิง 55113400169 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.  2.ให้อธิบายกิจกรรมฯท่ีท า
เพ่ิมเติมมาวา่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และตรงตามเกณฑท่ี์
กองทุนก าหนดในปี59ลงในบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะเพ่ิมอีก
1แผ่นและขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1212 นางสาวรุ่งธิวา เด่นดวง 55113400167 แกไ้ข 1.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1213 นายเจษฎา อ่อนสี 5711011804075 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่อาชีพของผูป้กครองไม่ตอ้งกบั
ขอ้มูลท่ีให้สมัภาษณ์ 2.ขาดส าเนาสมุด
ธนาคารกรุงไทย  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



301

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1214 เด็กหญิงศุภิสรา ญานะพนัธ์ 5711011448120 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้มูลขอ้ท่ี4   2.ขาดรูป
ถ่ายบา้นของมารดา  3.ขาดส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1215 นายอนุชา รันระนา 5811012760176 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 3.ขาดส าเนาสมุด
ธนาคารกรุงไทย  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



302

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1216 นางสาวธารารัตน์ ธนาคุณ 5811011820110 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้
ท่ี7ระบุครบถว้น  3.ขาดหนา้ท่ี3  4.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.
ท าใหม2่8ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1217 นางสาวปิยวรรณ เก้ือสกุล 5811056180051 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1218 นางสาวณิชกมล วรรณพรหม 5811011030025 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



303

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1219 นางสาวแคชริญา ภูผาสิทธ์ิ 55113400257 แกไ้ข
1.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะและขาดรูปถ่ายร่วม
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1220 นางสาวศิริประภา ศรีชมภู 5811011320005 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นบิดาและมารดาใหม่  2.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1221 นางสาวปิยนุช บึงไกร 56114450084 แกไ้ข

1.ขาดรูปนกัศึกษา1ใบ  2.หนา้ท่ี5ให้เขียนท่ีอยูข่องบิดา
เพ่ิม  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



304

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1222 นางสาวปิยะนุช ค  าพนัธ์ 55113400251 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลให้
ครบถว้น  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1223 นางสาวมชัฌิมา รูปไข่ 5811011802015 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้
ระบุให้ครบถว้น  2.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7
ระบุขอ้มูลให้ครบถว้น  3.ขาดหนา้ท่ี3   4.ขาดส าเนา
ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1224 นางสาวจีราภรณ์ สอนพงษ์ 5811056605028 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ 2.ส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองหมดอายุ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



305

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1225 นายธนภทัร บุตรวงษ์ 5711011460073 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ2.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1226 นางสาวจินตนา บุญรัตน์ 55113400038 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลให้
ครบถว้น 2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1227 นางสาวสมฤทยั ประทุมไทย 5711056990084 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดาและ
มารดา  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1228 นางสาวธนฐัฐา ด่ืมโชค 56114480021 แกไ้ข 1.ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนศ.และผูรั้บรองการเขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1229 นางสาวกมลทิพย ์กองพร 55113400134 แกไ้ข
1.ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ 2.ขาดรูปถ่าย
ร่วมระหวา่งนศ.และผูรั้บรองการเขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรมวนัท่ี23และ24เม.ย.59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1230 นางสาวพดุตาล วิลาศ 55113400133 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการ
เรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  4.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯ
ผ่านระบบe-Studentloan  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1231 นางสาวนิชดา ชินนอก 5811056180014 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาทะเบียนของนศ.  2.ขาดส าเนาบตัร
ประชาชนบิดา  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1232 นางสาวชฎาพร บุญกรึง 55113400099 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1233 นางสาวสรัญญา บุญค า 55113400081 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา  2.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1234 นางสาวพรพิมล ศิริรวง 5811011814101 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29) 
  2.ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
แม่ชีเนียมท่ีวดัราชผาติการามวนัท่ี14-15ต.ค58 และ
วดัอภยัยารามวนัท่ี20ต.ค.58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1235 เด็กหญิงพาระดา สถิตค่าย 5811056605058 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม1่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1236 นางสาวนิตติยา ไชยโยธา 5811056150034 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1และ2ท าใหม่ระบุขอ้มูลให้ครบถว้น  2.วาด
แผนท่ีบา้นของบิดาและมารดาใหม่  3.หนา้ท่ี5ท าใหม่
ไม่ตอ้งระบุอาชีพนกัศึกษา  4.ขาดรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1237 นางสาวศศิธร สายเนตร 5711011802079 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.หนา้ท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ  3.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1238 นางสาวทิพวรรณ ศรีรมย์ 5711011510051 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรนศ.  2.ขอเอกสารเพ่ิมเติมโครงการ 
Gan  A พลงัอ่านเปล่ียนเมือง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1239 นางสาวศิริอร ชมภูศรี 5711056990008 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



310

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1240 นายชิตณรงค ์อุสาหวงค์ 5811011030016 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุก
ภาคเรียน(ดส.29)  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1241 นายนราธิป นามอาษา 56114450170 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขอส าเนาบตัรปะชาชนและส าเนา
บตัรฉบบัท่ีนศ.ลงนามเรียบร้อยแลว้  3.ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นของมารดา  4.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯ
ผ่านระบบe-Studentloan  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



311

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1242 นางสาวพิกุล ธรรมจิตร์ 56113200099 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดเอกสารของบิดาและมารดา
ทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง 
 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1243 นายตระการณ์ หนุ่มภูเขียว 5811011448112 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3,หนา้ท่ี4  2.ขาดเอกสารของนกัศึกษา
ทั้งหมด  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1244 นางสาวอาริญา ตน้ตะภา 5811011804033 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาใบมรณบตัรบิดา  2.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



312

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1245 นางสาวสุภนนัท ์ขาวนาเข 5811011820126 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.ขาดหนา้ท่ี3,หนา้ท่ี4,หนา้ท่ี5
พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1246 นางสาวอรทยั โพธ์ิสุรินทร์ 5811011809049 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1247 นางสาวกลัยารัตน์ ไวพอ่คา้ 5811011448084 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี4ไม่ตอ้งระบุ  2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



313

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1248 นางสาวนิภาภรณ์ ก่ิงทวยหาญ 5711011180002 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.2ใบ  2.ขาดหนา้ท่ี3  3.ขาดรูปถ่าย
บา้นบิดาและมารดา  4.ขาดส าเนาสมุดบญัชี
ธนาคารกรุงไทย  5.ส าเนาบตัรประชาชนมารดา
หมดอาย ุ 6.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาค
เรียน(ดส.29)

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1249 เด็กชายศกัด์ิสิทธ์ิ แสนแกว้ 5711011340020 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอายุ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1250 นางสาวสุมิตรา ซ าเจริญ 5711011801028 แกไ้ข 1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



314

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1251 นางสาวนุสบา อนุพนัธ์ 5811056150015 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4   2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 3.ขาดเอกสารของบิดาและ
มารดาทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ย
ตนเอง 4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1252 นางสาวนุสบา ทนทาน 5811011340066 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan  2.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



315

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1253 นางสาวอภสัรา แสงเดือน 5711056990065 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1254 นางสาวสาวินี เกาประโคน 56569900012 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



316

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1255 นางสาวจิราภรณ์ เยือ่สูงเนิน 56569900018 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.  2.ขาดเอกสารของมารดาพร้อม
ทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง  3.ส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ 4.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  5.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1256 เด็กหญิงนวลอนงค ์ดอนมงคุณ 5711011491018 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น 2.ส าเนาใบมรณบตัรของบิดาให้นศ.ลง
นามรับรอง  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาค
เรียน(ดส.29)  4.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



317

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1257 นางสาวพิมพกานต ์สืบทิพย์ 5811056990006 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1258 นางสาวเพลินตา กาดนอก 5811011809025 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีอยูท่ี่สามารถ
ติดต่อไดร้ะบุให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี3และหนา้ท่ี4  
3.ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น  4.ขอพบนศ.เร่ือง
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1259 นางสาวแพรพลอย สนัดี 5811056990096 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



318

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1260 นายวิทวสั ฉั่วสกุลเลิศรัตนะ 5711011804074 แกไ้ข

1.ขาดรูปนกัศึกษา1ใบ 2.ขาดหนา้ท่ี4,หนา้ท่ี5พร้อม
แนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาด
ทะเบียนบา้นนกัศึกษา  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1261 นายปิยะบุตร นาคกล่อม 56569900084 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1262 นางสาวกลัยกร โภคะกุลธนากร 5711056605024 แกไ้ข

1.ขาดรูปนกัศึกษา1ใบ  2.วาดแผนท่ีบา้นของบิดาและ
มารดาใหม่  3.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของนศ.  4.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1263 นางสาวพรทิพย ์สีบุญ 5711056990068 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.หนา้ท่ี4ท าใหม่  3.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  4.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1264 นายปิยะบุตร บูรพนาวิบูลย์ 5711011150025 แกไ้ข

1.ขอสลิปเงินเดือนพฤษภาคม2559  2.ส าเนาบตัรขา้
ราชของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ 3.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1265 นายนนัทวฒัน์ จอมทอง 5811011732063 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการ
เรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม  4.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1266 นายนทัชยั จอมทอง 5811011732049 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1267 นางสาวปุณณดา ฐิติฤทธิเดชา 55113400157 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่ระบุขอ้มูลให้ครบถว้น  2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1268 นางสาวปนดัดา จนัทรเสนา 5811011801008 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย  2.ขาด
เอกสารมารดาทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลง
นามดว้ยตนเอง  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1269 นางสาวธวลัพร มุณทาเยน็ 5811011809006 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.และส าเนาสมุดบญัชี
ธนาคารกรุงไทย  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1270 นางสาวขวญัจิรา หอมหวล 55113400209 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีอยูท่ี่สามารถ
ติดต่อไดร้ะบุให้ครบถว้น 2.หนา้ท่ี5และหนา้ท่ี6ไม่ได้
ระบุสถานท่ีท างานของผูรั้บรองฯ  3.ขาดส าเนาบตัร
ประชาชนมารดา  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1271 นางสาวอุไรลกัษณ์ ลือเล่ือง 55113400194 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1272 นางสาวปริยาภทัร ทินค า 5811012760182 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1273 นายวสิษฐพล ผาจวง 5711011180126 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1274 นางสาวสุภาวดี ลอดบุญมา 5811056990049 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.หนา้ท่ี5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้มูล
ผูป้กครอง  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1275 นางสาวกาญจนา ช่ืนตา 5711056723040 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1276 นางสาวรุจิรารัช ศรีสุพฒัน์ 5811011445132 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1277 นางสาวขวญักมล บุญประสพ 56569900057 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ 2.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1278 นางสาวชลธิชา วงศค์  าโสม 56114460144 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นของบิดาและมารดาใหม่  2.ขาด
หนา้ท่ี5  3.ขาดส าเนาบตัรนศ.และส าเนาสมุดบญัชี
ธนาคารกรุงไทย  4.ขอเอกสารของบิดาและมารดา
ทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง 
 5.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)
  6.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1279 นางสาวอภิญญา ทุมลา 5811011553024 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นของบิดาและมารดาใหม่  2.ส าเนา
บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1280 นางสาวพิมพผ์กา ศิริหลา้ 55113400255 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.1281 นางสาวศิรินทิพย ์กองฉนัทะ 56569900024 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29) 
 2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1282 นางสาวดวงพร พรมดี 5811056601094 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น   2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1283 นางสาวญาฏิมา ไพยา 5811011809064 แกไ้ข

1.ให้อธิบายกิจกรรมฯท่ีท าแนะแนวนอ้งๆกบัวนัเด็ก
แห่งชาติเพ่ิมเติมมาวา่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59ลงในบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
เพ่ิมอีก1แผ่น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



327

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1284 นางสาวจินตนา มะริด 5811011448186 แกไ้ข

1.ขาดรูปนกัศึกษา1ใบ   2.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะ
ขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้งให้ครบถว้น   3.ขาดหนา้ท่ี3,
หนา้ท่ี4,หนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของ
ผูรั้บรองฯ  4.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดา  5.
ขาดเอกสารของนกัศึกษา,เอกสารของบิดาและมารดา
ทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง 
6.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม1่9ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1285 นางสาวนิตยา พนัธ์สาย 5811056990119 แกไ้ข

1.ขอรูปถ่ายบา้นบิดาและมารดาใหม่  2.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



328

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1286 นางสาวสุพิชญา อนนัตะแวง 5811056605041 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ 2.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1287 นางสาวเกษมณี สิบหมู่ 5811011520021 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม2่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1288 นางสาวสุภาภรณ์ รามกิจ 5811011801012 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



329

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1289 นางสาวอรญา ศรีขดัเคา้ 5811011820006 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1290 นายวชัรพล สารบรรณ 5811020660046 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1291 นายรัชฎาภรณ์ มาลาศรี 5711012760168 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5และหนา้ท่ี6พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



330

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1292 นางสาวณฐัวศา มาลาวรรณ์ 5711011470038 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดร้ะบุให้ครบถว้น  3.
ขาดหนา้ท่ี3,หนา้ท่ี4,หนา้ท่ี6พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  4.ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนของมารดา  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1293 นายเดชประชา เพช็รภูมี 5711011804082 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1294 นางสาวเจนจิรา พรมอุนาถ 5811011340085 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5  3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



331

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1295 นางสาวนนัทิยา ต่างสี 5811011553044 แกไ้ข 1. ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1296 นางสาวอาภสัรา นอ้ยค าลือ 56569900079 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารของบิดาและมารดาทั้งหมดพร้อมทั้งให้
เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง  2.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1297 นางสาวรัศมี ค  าภู 5811056990081 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีอยูท่ี่สามารถ
ติดต่อไดร้ะบุให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี4และหนา้ท่ี5
พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาด
เอกสารของบิดาและมารดาทั้งหมดพร้อมทั้งให้
เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1298 นางสาวเกษรา ราชสีหา 5811056990102 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1299 นายคณิต โคธิเสน 5711012760064 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1300 นางสาวณฐักานต ์อุตชา 5811056990004 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1301 นางสาวมยรีุ ปุริปุณโน 5711011180070 แกไ้ข 1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1302 นางสาวศุภกัษร พลพวก 5711011809037 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้ท่ี4  2.หนา้ท่ี5ท าใหม่
ไม่ตอ้งระบุขอ้มูลของบิดา  3.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.
ท าใหม3่6ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1303 นายเจษฎา บุญโจม 5811011340091 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3,หนา้ท่ี4,หนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 2.ขาดส าเนาบตัรนศ.  3.ขอ
ส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารฯพร้อมทั้งลงนามรับรอง
 4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.
29)ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม 5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1304 นางสาวนฤมล สาระลยั 5711056990090 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1305 นางสาวปรารถนา นนตะสี 5811011340076 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดรูปถ่ายบา้นของบิดาและมารดา  
3.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  4.ขาดส าเนาใบมรณบตัรของบิดา 5.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1306 นางสาวเดือนเพญ็ ช่างศรี 55113400090 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดเอกสารของบิดาและมารดาทั้งหมด
พร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง  3.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1307 นางสาวสุภาสินี โยธาจนัทร์ 56113400110 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29) 
 2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1308 นางสาวภทัราภรณ์ หสักญัญา 5711011520075 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดรูปถ่ายบา้นของบิดาและมารดา  
3.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  4.ขาดส าเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย  5.
ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 6.ขาดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนบิดาฉบบัปัจุบนั  7.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  8.ขาดส าเนา
แบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan  9.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1309 นางสาวสุภาภรณ์ วรนาม 56113400027 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้ท่ี4  2.ขาดส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1310 นางสาวพชัรี ศรีบุญ 5711011814097 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 
3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1311 นางสาวเอ้ือมดาว เศษลือ 5711056723047 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1312 นางสาวอมรรัตน์ จนัทะคาม 5811056990099 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1313 นางสาวกาญจนา เหลือล ้า 5811056990054 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุอาชีพนกัศึกษา  2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1314 นางสาวศิริภรณ์ ปะกะตงั 5811011820010 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1315 นางสาวพรชิตา ธรรมโส 5811011570053 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1316 นางสาวจิราวรรณ นาจอมทอง 5711011320031 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4และหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ   2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1317 นางสาววิชุฎา หาสีสุข 55113400066 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1318 นางสาวอารียา โภชะโน 5811011570014 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5และหนา้ท่ี6  2.ส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล
ให้ครบถว้น  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1319 นางสาวจารุจิตร ศรีวงษรั์กษ์ 5711011445046 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1320 นางสาวอมัพร หงษค์  ามี 5811011804067 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี4และหนา้ท่ี6พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 3.ขาดส าเนาสมุด
ธนาคารกรุงไทย  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1321 นางสาวทิพวรรณ พนัธุราศรี 56114450160 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้ท่ี4   2.ขาดหนา้ท่ี5   
3.ส าเนาใบส าคญัการหยา่ให้นศ.ลงรับรอง  3.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



340

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1322 นายชชัวาลย ์สมบูรณ์ 5811011801024 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยย  ้าซ ้า   2.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  3.ขาดส าเนา
แบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan  4.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1323 นางสาววิรัญญา รักษาธรรม 55113400105 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาค
เรียน(ดส.29)  3.ให้อธิบายกิจกรรมฯท่ีท ากบั…..
เพ่ิมเติมมาวา่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และตรงตามเกณฑท่ี์
กองทุนก าหนดในปี59ลงในบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะเพ่ิมอีก
1แผ่น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



341

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1324 นายวิชิต ธิภาศรี 55113400082 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยย  ้าซ ้า  2.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1325 นางสาวกลัยา สายทุธ 5711011820070 แกไ้ข 1.วาดแผนท่ีบา้นของบิดาและมารดาใหม่  2.ขาด
หนา้ท่ี5

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1326 นางสาวกนกวรรณ ทิพยม์ณี 5711056990059 แกไ้ข

1.ให้อธิบายกิจกรรมฯท่ีท ากบัมูนิธิเมืองไทยเก้ือกูล
เพ่ิมเติมมาวา่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และตรงตามเกณฑท่ี์
กองทุนก าหนดในปี59ลงในบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะเพ่ิมอีก
1แผ่น  2.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะให้นศ.ท าใหม6่ชม.พร้อมรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรง
ตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



342

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1327 นางสาวภทัริกา เสนารินทร์ 5711011320026 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี9ระบุขอ้มูลจ านวน
เงินให้ครบถว้น  2.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา  3.
ให้อธิบายกิจกรรมฯท่ีท ากบักสทช.เพ่ิมเติมมาวา่
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59ลงในบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะเพ่ิมอีก1แผ่น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1328 นางสาววรรณธนี หาญอาษา 55113400196 แกไ้ข 1.เอกสารของบิดาทั้งหมดให้เจา้ของเอกสารลงนาม
ดว้ยตนเอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1329 นางสาวเบญญาภา สายค ากอง 55113400213 แกไ้ข
1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น 2.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



343

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1330 นางสาวชุลิตา พงเจริญ 55113400024 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหมดอาย ุ 2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1331 นายวิษณุ สายทุธ 55113400083 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุคู่สมรสของนกัศึกษา  2.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1332 นางสาวสุจิตรา บญัญติั 56113400016 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ 2.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



344

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1333 นางสาวอริญญา พนันะนนท์ 56113200126 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี4ไม่ตอ้งระบุ  2.ขาด
รูปถ่ายบา้นของมารดา  3.ขาดส าเนาบตัรนศ.  4.ขาด
ส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan  5.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1334 นายชิตณรงค ์แสงงาด า 5811011448036 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1335 นางสาวนุจรี เทพโภชน์ 5711056605059 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ระบุรายไดข้องบิดาและมารดาให้
ตรงกบัหนา้ท่ี5  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1336 นางสาวพิกุลทอง วิลาจนัทร์ 5711011340032 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1337 นายณรงคฤ์ทธ์ิ พลหาญ 5711011801090 แกไ้ข 1.ขอส าเนาบตัรประชาชนบิดาโดยให้เจา้ของเอกสาร
ลงนามดว้ยตนเอง  2.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1338 นางสาวสุราวรรณ ขุราษี 5711011470016 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4และหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ   2.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯ
ผ่านระบบe-Studentloan   3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1339 นางสาวเบญจมาศ ศรีบวัลา 5711011150047 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดเอกสารของบิดาทั้งหมดพร้อมทั้งให้
เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



346

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1340 นางสาวศิริกญัญา โพธิกะ 5711056605007 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ  2.ขาดเอกสารของ
บิดาทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ย
ตนเอง  3.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะให้นศ.ท าใหม2่0ชม.พร้อมรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรง
ตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1341 นางสาวรุจิรา นาจงัหาร 5811056990029 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.ขาดหนา้ท่ี3,หนา้ท่ี4,หนา้ท่ี5  
3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1342 นางสาวศิริยากร ค  าภกัดี 5811056990059 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



347

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1343 นางสาวพิมพผ์กา มณฑาลพ 5711056601015 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1344 นางสาวรัตนา แกว้เผือก 55113400180 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่กรอกขอ้มูลของตนเองและขอ้มูล
ของมารดาให้ครบถว้น  2.ส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯหมดอาย ุ 3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน
ทุกภาคเรียน(ดส.29)  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



348

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1345 นางสาวสุวิภา ยนัตบุตร 5811056990084 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3และหนา้ท่ี4  2.ส าเนาบตัรขา้ราชการ
ของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ 3.ขาดส าเนาบตัรนศ.  4.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1346 นางสาวกาญจนาพร มูลประเสริฐ 5811056150053 แกไ้ข 1.ขอส าเนาบตัรประชาชนบิดาโดยให้เจา้ของเอกสาร
ลงนามดว้ยตนเอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1347 นางสาวพิมพนิ์รันดร์ ศรีวะสุทธ์ิ 5711056990042 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



349

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1348 นางสาวสนธิญา ชารีพร 5811056721030 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีอยูท่ี่สามารถ
ติดต่อไดร้ะบุให้ครบถว้น 2.ขาดหนา้ท่ี2    3.ขาด
หนา้ท่ี3    4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาค
เรียน(ดส.29)  5.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  6.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



350

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1349 นางสาวพิชญาดา สกุลเดช 55113400153 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ให้อธิบายกิจกรรมฯท่ีท าพ่ิมเติมมาวา่
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59ลงในบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะเพ่ิมอีก1แผ่น 3.
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะให้นศ.ท าใหม2่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1350 นายสุรศกัด์ิ สุดแน่น 56114460085 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



351

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1351 นางสาวนริศรา พรหมสุขนัธ์ 56113400062 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดเอกสารของบิดาและมารดา
ทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง 
 3.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan  4.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1352 นางสาวพรภทัรา ดวงปากดี 5711056990083 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5และหนา้ท่ี6พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ   2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



352

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1353 นางสาวชญาณ์พร ทศัคร 5711011445064 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.1ใบ  2.หนา้ท่ี1และหนา้ท่ี2ท าใหม่
ระบุขอ้มูลให้ชดัเจน  3.ขาดหนา้ท่ี3,หนา้ท่ี5พร้อม
แนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 4.วาดแผน
ท่ีบา้นของบิดาและมารดาใหม่  5.ขาดส าเนาหนา้สมุด
บญัชีธนาคาร  6.ขาดส าเนาบตัรนศ.  7.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1354 นายวิศิษฎ เช้ือวงคพ์รม 5711056723034 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี3,หนา้ท่ี4,หนา้ท่ี5  3.ส าเนา
บตัรประชาชนบิดาและมารดาหมดอาย ุ 4.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1355 นางสาวณฤดี วงคผ์าบุตร 5811011809019 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1356 นางสาวพรสุดา ประพศัรางค์ 5811011320061 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1357 นางสาวนชัฌา สุพร 5711011491037 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1358 นางสาววนสันนัท ์ตรงดี 5811011448153 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่กรอกขอ้มูลของตนเองและขอ้มูล
ของบิดา-มารดาให้ครบถว้น  2.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.
ท าใหม5่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1359 นางสาวนนัทิยา คนคล่อง 5811011448090 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1360 นางสาวนทีกานต ์ฟวูงศ์ 5711011804101 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1361 นายเสฎฐวฒิุ รักสมวงษ์ 5811056605057 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 2.ขาดรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯท่ีวดัราชธิ
วาสวิหารวนัท่ี29ธ.ค.58  3.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.
ท าใหม6่ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1362 นางสาวสุพรรษา สุรินทร์ 5811056180004 แกไ้ข 1.ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1363 นางสาวธีรดา แกว้จินดา 56114480124 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1364 นางสาวธญัชนก วงศช์ยั 5711011320043 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ส าเนาบตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 3.ขาด
ส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan  4.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1365 นางสาวปิยรัตน์ เมืองแกว้ 5711056601037 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี5  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



357

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1366 นายณฐัวฒิุ โคตา 5711011445045 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี3  3.ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนมารดา  4.ขาดเอกสารของมารดาทั้งหมด
พร้อมทั้งให้เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง 5.ขาด
ส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสะสม 6.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรง
ตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1367 นายเกียรติศกัด์ิ มณีจร 5811056721021 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดา 2.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1368 นางสาวทิพวรรณ นากุ 56569900069 แกไ้ข 1.ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อม
เอกสารใหม่ทั้งหมด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



358

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1369 นางสาวพงศน์ภา สุทธิพงศ์ 5711011732016 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1370 นางสาวธนพร ล ่างาม 56114480067 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.หนา้ท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ  3.ขาด
ส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  4.
ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบe-Studentloan  5.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1371 นางสาวศิริพร โสประดบั 5711056604014 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



359

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1372 นางสาวองัคนา เครือกุณา 55113200063 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1373 นางสาวเยาวนาฏ ยะมา 5811056990124 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1374 นางสาวกมลทรัพย ์ศรีป้อศกัด์ิ 55113400229 แกไ้ข

1.ขอเอกสารของบิดาและมารดาทั้งหมดพร้อมทั้งให้
เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง  2.ขาดหนา้ท่ี5
พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 3.
ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของบิดา  4.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



360

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1375 นางสาวศิริพร บวังง 5711011804045 แกไ้ข
1.ขาดเอกสารของบิดาและมารดาทั้งหมดพร้อมทั้งให้
เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง 2.ขาดส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1376 นางสาวสุทธิรักษ ์พิไชยหลา้ 5711011470044 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา
  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1377 นางสาวสุทธินี พิไชยหลา้ 5711011470045 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา
  3.วาดแผนท่ีบา้นของมารดาใหม่  4.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



361

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1378 นางสาวบุญฑารัตน์ แกว้เบญจนุกุล 5811011448123 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุก
ภาคเรียน(ดส.29)  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1379 นางสาววลัญา แปงสาย 5811011445015 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี2  2.ขาดหนา้ท่ี3    3.ขาดหนา้ท่ี5   4.ขาด
ส าเนาบตัรประชาชนบิดา  5.ขาดส าเนาใบแสดงผล
การเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม 
6.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1380 เด็กชายนพลกัษณ์ ชาจีน 5811011804043 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี4,หนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 2.ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งน
ศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



362

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1381 นางสาวธนาพร อินต๊ะเลิศ 5811011448089 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1382 นางสาวจรัสลกัขณ์ วงัถา 5811011540036 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารของนศ.,บิดา,มารดาทั้งหมดพร้อมทั้งให้
เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง  2.ขาดส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการ
เรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1383 นายพิสิทธ์ิ ทรัพยเ์กิด 5711056990077 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



363

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1384 นางสาวสุณิสา ป่ันปอ 5711011491023 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่านระบบ
e-Studentloan  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1385 นางสาวศศิวิมล การะเกตุ 5811011805037 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายบา้นของบิดา  2.ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนของบิดา  3.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.ท าใหม1่3
ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59 
 4.ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
ทุกกิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



364

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1386 นายพีรพล กุณะ 56114460088 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้ท่ี4และขอ้ท่ี5  2.
หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี6ระบุขอ้มูลให้ตรงกบั
หนา้ท่ี6  3.ขาดหนา้ท่ี5  4.ขาดส าเนาบตัรประชาชน
ของผูป้กครอง  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1387 นายธนโชติ รัชตะศรีโรจน์ 5811011732057 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี3,หนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนา
บตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาดรูปถ่ายบา้นของ
บิดาและมารดา 4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



365

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1388 นางสาวพชัรีภรณ์ เครืออินทร์ 5711056990094 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี3,หนา้ท่ี4,หนา้ท่ี5พร้อม
แนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  3.ขาด
ส าเนาบตัรนศ.  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1389 นางสาวพชัรินทร์ สุพรรนิช 5811056990122 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



366

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1390 นางสาววรรณกานต ์ขอนวงค์ 56113400071 แกไ้ข

1.ขอส าเนาบตัรประชาชนมารดาใหม่พร้อมทั้งให้
เจา้ของเอกสารลงนามดว้ยตนเอง  2.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1391 นางสาวนารีรัตน์ แซ่ทา้ว 5711056605014 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี4ท าใหม่นศ.ลงนามรับรองให้เรียบร้อย  2.
หนา้ท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ  3.ส าเนาบตัรประชาชน
มารดาหมดอาย ุ 4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1392 นางสาวจิราพร แกว้สะอาด 56114460087 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



367

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1393 นางสาวนภาภรณ์ พรหมสุข 5711011448078 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ 2.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1394 นางสาวปรียาภรณ์ บงัคุณ 5711056601001 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นของบิดาและมารดาใหม่  2.ขาด
หนา้ท่ี5  3.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.ท าใหม6่ชม.พร้อมรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรง
ตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1395 นางสาวธญัชนก วรรณสมพร 5711011180038 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



368

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1396 นางสาวธีรกานต ์ธุระกิจ 5811011732064 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1ท าใหม่ไม่ตอ้งระบุขอ้มูลขอ้ท่ี4  2.ขาดรูป
ถ่ายนศ.1ใบ 3.ขาดส าเนาทะเบียนของนศ.  4.ขอ
เอกสารของมารดาใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจา้ของ
เอกสารลงนามดว้ยตนเอง 5.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯ
ผ่านระบบe-Studentloan 6.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1397 นางสาวภวิกา เรืองเลิศธนา 5811056721031 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัรขา้ราชการของผู ้
รับรองฯ  2.ขาดส าเนาบตัรนศ.  3.ส าเนาบตัร
ประชาชนมารดา  4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน
ทุกภาคเรียน(ดส.29)  5.ขาดส าเนาแบบยนืยนัฯผ่าน
ระบบe-Studentloan  6.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1398 นายณฐัพล สายเหมือย 56114460044 ตดัสิทธ์ิ กูค้รบหลกัสูตรแลว้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1399 นางสาวปาริชาต ขดัแกว้ 55113400146 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1400 นางสาวศิรดา แรมลี 5711011340074 แกไ้ข 1.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1401 นางสาววรินทร์ทิรา วงัสมอ 5711011940049 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นของบิดาและมารดาใหม่  2.ขาด
หนา้ท่ี5  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



370

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1402 เด็กหญิงชลนิกานต ์ติละ 5711011804004 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดส าเนาบตัรนศ.  3.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1403 นางสาววนัสงกรานต ์โนทา 5811056601091 แกไ้ข

1.แผนท่ีบา้นของบิดาและมารดาท าใหม่  2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1404 นางสาววชัรี จิตอารี 5811056990057 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะขอ้ท่ี7ระบุขอ้มูลพ่ี-นอ้ง
ให้ครบถว้น  2.ขาดหนา้ท่ี5  3.ส าเนาบตัรประชาชน
บิดาและมารดาหมดอาย ุ 4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อม
รูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและ
ตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



371

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1405 นางสาวพชัรพร สมเงิน 55113200104 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.1406 นางสาวกาญจนา ใจใหญ่ 56569900062 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนนศ.หมดอาย ุ 2.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
และตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1407 นางสาวชนกนนัท ์ทองน า 5711056605043 แกไ้ข

1.ขอส าเนาบตัรประชาชนของผูจ้ดัการอพาร์ทเมน้ท ์ 
2.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.
29)ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม  3.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะให้นศ.
ท าใหม1่2ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนด
ในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



372

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1408 นายวทญัญู สาแกว้ 5711011510045 แกไ้ข

1.วาดแผนท่ีบา้นของบิดาและมารดาใหม่ระบุ
ระยะทางให้ชดัเจน  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูป
ถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรง
ตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1409 นายฐาณุวชัร์ ปัญญาพสุธารุจี 5811056731007 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4และหนา้ท่ี6พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ  2.ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนมารดา  3.ขาดส าเนาบตัรประชาชนมารดา  
4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.
และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุน
ก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



373

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1410 นางสาวชนินาถ พงษข์นัธ์ 5811011820108 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.  2.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา
และมารดา  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาค
เรียน(ดส.29)  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯและตรงตาม
เกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1411 นายวานิศกัด์ิ สิทธิ 5711011570065 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5พร้อมแนบส าเนาบตัร
ขา้ราชการของผูรั้บรองฯ 3.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นน
ศ.  4.ขาดส าเนาบตัรประชาชนมารดา  5.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรอง
กิจกรรมฯและตรงตามเกณฑท่ี์กองทุนก าหนดในปี59

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1412 นางสาวกนกวรรณ พงษข์นัธ์ 5811011820033 แกไ้ข 1.ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1413 นางสาวสุภสัสร วงคห์นกั 5811056990079 แกไ้ข ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1414 นางสาวณฐัวรรณ ทองโสมาส 5811011445064 แกไ้ข 1. ขาดจิตอาสา 36 ชม.  2. ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนมารดา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1415 นางสาวสร้อยสุวรรณ กาวรรณ์ 5811056990068 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร
  3. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนา
บตัรผูรั้บรองฯ   4. ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1416 นางสาวขวญัชนก จนัต๊ะ 55113400140 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



375

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1417 นายอภิรักษ ์สุดประเสริฐ 56114480069 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. บตัร
ประชาชนมารดาหมดอาย ุ  3. ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1418 นายวีรยทุธ เมฆคุม้ 5811011814084 แกไ้ข

1. ขอรูปถ่ายบา้นและแผนท่ีบา้นใหม่   2. ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นมารดา   3. ช่ือผูรั้บรองรายไดค้รอบครัว
ไม่ตรงกบับตัร   4. ขาดส าเนาใบหยา่   5. ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1419 นางสาวอารียา อ่ินมะโน 5811011520022 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดา   2. ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1420 นางสาวศิริลกัษณ์ ก๋องดี 5811011809070 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  2. ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1421 นางสาวขวญัฤทยั ต่อมดวงแกว้ 5711056601066 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกช่ือผูกู้ ้ 2. 
ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1422 นางสาววลยัพรรณ มะลิวนั 5711011446067 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1423 นางสาววริศรา วิทูล 5711011553015 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัร
ผูรั้บรองฯ   2. ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1424 นางสาวณฐัธิดา ปัญญาวงศ์ 5811056990012 แกไ้ข ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1425 นางสาวพรพิมล ทนนัทช์ยั 5711056601068 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกขอ้มูลพ่ีนอ้ง   2. ขาดจิตอาสา 
36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1426 นางสาววรรณกาณต ์วงับง 56113400101 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร   2. แบบค าขอกูผ้่านระบบ 
E-stu  ไม่กาค่าครองชีพ   3. ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1427 นางสาวเด่นฤทยั ใจหมั้น 56114460134 แกไ้ข ขาดเอกสารประกอบแบบค าขอกูท้ ั้งหมด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1428 นางสาวญาณิศา จนัทาพนู 5711011809007 แกไ้ข ท าจิตอาสาใหม่ 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1429 นางสาวเยาวลกัษณ์ เวียงค  า 5711011446077 แกไ้ข
1. หนา้ 5 ผูใ้หญ่บา้นสงักดั กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  ไม่ใช่กระทรวงกลาโหม   2. จิต
อาสา ท าเพ่ิม 24 ชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1430 นางสาวกนกวรรณ บวัผดั 5811056990120 แกไ้ข 1. ส่งส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
ของบิดาใหม่   2. ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



378

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1431 นางสาวจิตตรา ค  าเช้ือ 5811011460119 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรผูรั้บรอง   3. 
จิตอาสาขาดช่ือและเบอร์โทรฯ ผูรั้บรอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1432 นางสาวกนิษฐา อุ่นศรี 5811056601053 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1433 นางสาวภทัรวรรณ กนัทวี 5811011804047 แกไ้ข

1. หนา้ 2 ขอ้ 7 กรอกจ านวนพ่ีนอ้งให้ครบ   2. ขาด
ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัศึกษา   3. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว   4. ขาดแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบ E-stu  5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1434 นางสาวรัชนีกร จิตตเ์ลิศ 5811011445060 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



379

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1435 นางสาววิราภทัร์ อุดใจ 56569900090 แกไ้ข ขอพบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1436 นางสาวชนาพร กองอุดม 5711056721109 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ขาดส าเนา
บตัรประชาชนของบิดา  3. ขาดส าเนาบตัรผูใ้หญ่บา้น 
 4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1437 นางสาวบุษบา ปัญญาวงศ์ 5811011491039 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1438 เด็กหญิงสิดาพร ป้อสีลา 5711011445049 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว และส าเนา
บตัรผูรั้บรองฯ   2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1439 นางสาวศุภลกัษณ์ พรรดา 56569900065 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



380

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1440 นายพสักร โฉมศรี 5711011445059 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. ส่งส าเนาทะเบียนบา้น
และส าเนาบตัรประชาชนของบิดาใหม่   3. ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรของผู ้
รับรองฯ   4. ขาดผลการเรียน  5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1441 นางสาวลลิดาพรรณ สมณะ 5811011320013 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ขาดส าเนา
ใบหยา่   3. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา   4.
 ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1442 นางสาวชนาภา ใหม่ดี 5811011553016 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นนกัศึกษา   2. หนงัสือ
รับรองรายไดมี้รอยขีด ฆ่า   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1443 นายธนะภทัร์ บงัวนั 5711011180035 แกไ้ข 1. ขอสลิปเงินเดือนบิดา   2. ขาดผลการเรียน   3. ขาด
รูปถ่ายนกัศึกษา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



381

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1444 นางสาวจนัทร์สุดา แกว้จนัทร์ 55113400036 แกไ้ข 1. หนา้ 2. ขอ้ 7 กรอกขอ้มูลไม่ครบ   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1445 นายวีรภทัร ช่วยงาน 5711011570006 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. ขาดรูปถ่ายบา้น-แผน
ท่ีบา้น  3. ส่งท าเนาบตัรประชาชน-ส าเนาทะเบียน
บา้นของบิดามารดาใหม่   4. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรผูรั้บรอง  5. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1446 นายณฐันนท ์ป่ินสุวรรณ 5711011446100 เอกสารครบ

กยศ.1447 นางสาวณฏัฐ์ชญาดา เจริญธนาเวสน์ 5711011320075 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



382

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1448 นางสาวปาลิตา วงษล์คร 5811056723050 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1449 นางสาวพิมพวิ์ภา สีทอง 5811056723009 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดห้้ามมีรอยขีด ฆ่า   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1450 นายจิตรภณ บรรณา 5811056601004 แกไ้ข
1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว    2. หนงัสือ
รับรองสถานภาพครอบครัวพร้อมส าเนาบตัรของผู ้
รับรองฯ   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1451 นางสาวกชกร โอปัน 5711011340003 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 กรอกขอ้มูลให้ครบทั้งสองคน   2. จิต
อาสาขาด 12 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1452 นางสาวธนาพร บุญเถ่ือนทบั 56114480022 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว   2. จิต
อาสาขาด 12 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



383

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1453 นายอาทิตย ์อมัพชุ 5711056990032 แกไ้ข 1. บตัรผูใ้หญ่บา้นหมดอาย ุ  2. ขาดจิตอาสา   3. ขาด
ผลการเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1454 นางสาวนิศาชล กุลนิตย์ 55113400162 แกไ้ข 1. ขาดรูปถ่ายบา้นและแผนท่ีบา้น   2. ขาดหนงัสือ
รับรองสถานภาพครอบครัว   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1455 นางสาวพลอยไพลิน ศรีเพง็ 5711011804098 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา   2. ขอ
โครงการจิตอาสาท่ีท า

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1456 นางสาวสุดารัตน์ น ้าจนัทร์ 5711056605038 แกไ้ข

1. ส าเนาบตัรประชาชนบิดาไม่ชดัเจน  2. หนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอกประกอบอาชีพ
นกัศึกษา ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลบิดา   3. ขาดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนบิดาและส าเนาบตัรประชาชนของ
ผูรั้บเหมางาน   4. ขอส าเนาบตัรผูใ้หญ่บา้นพร้อม
รับรองส าเนา   5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



384

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1457 นางสาวรัตน์ติการ สร้อยมาศ 5711011150041 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ขาดผลการ
เรียน   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1458 นางสาวจารวี ธูปแกว้ 55113400006 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1459 นางสาวสุนิศา จนัทะนาม 55113200037 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นบิดา  2. ขาดส าเนาบตัรผู ้
รับรองรายได ้ 3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1460 นางสาวอิสรา ชินอานต์ 5711011446039 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของบิดา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1461 นางสาวกมลวรรณ เวียงอินทร์ 5811012760178 แกไ้ข จิตอาสาขาด 12 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



385

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1462 นางสาวสวรรยา พิมพจ์นัทร์ 5811056990038 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย   2. ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว และส าเนาบตัรผู ้
รับรอง  3. ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1463 นางสาวสุธิดา สาที 55113400022 แกไ้ข หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอก
ประกอบอาชีพนกัศึกษา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1464 นางสาวศิริพร วชิรธรรมโรจน์ 56114480145 แกไ้ข

1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา   2. ขาด
ส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา   3. ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นบิดา-มารดา   4. ผลการเรียนขาดรับรอบ
รองส าเนา  5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1465 นางสาวศิริพร ร่มโพธ์ิ 5711011180091 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ  2. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว   3. ขาดผลการเรียน   4. ขาด
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



386

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1466 นางสาวประภาพร ศิริยิม้แยม้ 5811056604017 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1467 นางสาวชฎาพร จูสิงห์ 5811011802070 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดผลการ
เรียน   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1468 นางสาวทิพวรรณ แมน้พยคัฆ์ 55113400179 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1469 นางสาวพีรดา ขนัติวงษ์ 5711011320069 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1470 นางสาวเนตรนารี บุญประเสริฐ 55113400212 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



387

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1471 นางสาวธนพร เจา้ปัญญา 5811056605048 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนมารดา   2. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1472 นางสาวจุฬาลกัษณ์ สาคร 5811056605006 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1473 นางสาวชลธิชา ชูช่วย 5711011180051 แกไ้ข

1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย   2. ขาด
ความคิดเห็นอาจารย ์  3. ขาดรูปถ่ายบา้นและแผนท่ี
บา้น   4. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   5. ขาดผลการเรียน 
  6. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1474 นางสาววาสนา วงศสุ์วรรณ 5711011470051 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ขาดรูปถ่าย
บา้นและแผนท่ีบา้น   3. ขาดส าเนาใบมรณบตัรของ
บิดา   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



388

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1475 นายอรรถพล ค  าภาค 5711011520005 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย  2. ส่ง
ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนของบิดา
ใหม่   3. ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1476 นางสาวปฏิมากรณ์ พรมเสน 5711011809084 แกไ้ข
1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   3. ส าเนาบตัรผูรั้บรองรายไดไ้ม่
ชดัเจน   4. ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1477 นางสาวเพญ็นิภา ปานค า 5711056601043 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1478 นางสาวพรพรรณ โลหะกาลก 5711011809086 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัร
ผูรั้บรอง   2. จิตอาสาขาด 12 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1479 นางสาวสิริวรรณ มะนาวหวาน 56569900067 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 กรอกขอ้มูลพ่ีนอ้งให้ครบ   2. หนงัสือ
รับรองรายไดไ้ม่กรอกขอ้มูลมารดา   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



389

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1480 นางสาวสุภาวินี สีดานุช 5811011510011 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ขาดรูปถ่าย
บา้นและแผนท่ีบา้น   3. ขาดส าเนาใบหยา่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1481 นางสาวรัชต ธานี 5811011802043 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย   2. ขาด
ส าเนาบตัรนกัศึกษา   3. ขาดส าเนาบตัรผูรั้บรองฯ   4.
 ขาดผลการเรียน   5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1482 นางสาวฟ้ารุ่ง มงักรเจริญกุล 5811056605071 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายบา้นและแผนท่ีบา้น   2. ส่งส าเนา
ทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนของมารดาใหม่
   3. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนา
บตัรผูรั้บรองฯ   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1483 นางสาวนุชนาถ พนัธุ์ชา 55113200091 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร   2. ส่งส าเนาบตัร
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของมารดาใหม่   3.
 ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   4. ขาดผลการ
เรียน   5. ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu   6. ขาด
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



390

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1484 นายธงชยั คะลา 5711011804019 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขอ
โครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1485 นางสาวแพรวพรรณ บุญยะกา 5711011470048 แกไ้ข 1. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
ของมารดาใหม่   2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1486 นางสาวสุนนัทา ธรรมวิเศษ 5811011553069 แกไ้ข 1. ส่งส าเนาใบมรณบตัรของมารดาใหม่   2. ส่งส าเนา
บตัรผูรั้บรองรายไดใ้หม่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1487 นางสาวนิสาชล สุทธิ 55113400131 แกไ้ข ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1488 นางสาวอรุณี กอ้นเมฆ 5711011320042 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



391

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1489 นางสาวคนึงนิจ ครุฑวงษ์ 5711056605001 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. ขาดส าเนาทะเบียน
บา้นของบิดา   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1490 นางสาวจิราภรณ์ แกว้ก าพล 5711056990073 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1491 นางสาวกนกวรรณ ปัญญามณี 56114460004 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1492 นางสาวณฐัริกา อินทร์ทองคุม้ 5711011553078 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. บตัร
ประชาชนบิดา-มารดาหมดอาย ุ  3. ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนบิดา   4. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่
กรอกรายไดม้ารดา  5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1493 นายรัชนิกร พรมประดิษฐ์ 5811056722056 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



392

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1494 นางสาวอาทิมา แช่มช่ืน 5711056990093 แกไ้ข 1. ส่งส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดาใหม่   2. ส่ง
ส าเนาทะเบียนบา้นบิดา-มารดาใหม่   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1495 นายวรเมธ สิงห์แกว้ 5711011570052 แกไ้ข 1. ขาดสลิปเงินเดือนของบิดา   2. ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1496 นางสาวกณัติยา ปัญทะนา 56114480110 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา  2. ขาดจิต
อาสา  3. ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1497 นายภูวเนศวร์ พรแสน 5811011030024 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1498 นายสิทธิพฒัน์ เคียงขา้ง 5811011801070 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัร
ผูรั้บรอง   2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



393

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1499 เด็กหญิงณฐพร เท่ียงทุ่ง 5811056180049 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดแบบ
ค าขอกูผ้่านระบบ E-stu   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1500 นางสาวสุพรรณี เรือนอินทร์ 5811012760119 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร   2. หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวและหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว 
เน่ืองจากผูรั้บรองเป็นขา้ราชการบ านาญให้กรอกท่ีอยู่
ท่ีพกัของผูรั้บรองฯ   3. ขอบพเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1501 เด็กหญิงขวญัฟ้า จินตะนา 5711011320024 แกไ้ข 1. ส าเนาบตัรผูรั้บรองรายไดค้รอบครัวไม่ชดัเจน   2. 
ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1502 นางสาวแพรวพรรณ พวงธนะสาร 55113400020 แกไ้ข 1. บตัรผูใ้หญ่บา้นหมดอาย ุ  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



394

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1503 นางสาวศศิประภา จนัทร์ทอง 56114450092 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ  2. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดบิ้ดา   3. ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพ
ครอบครัว และส าเนาบตัรผูรั้บรอง   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1504 นางสาวพชัรี รังษี 5711011448009 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1505 นางสาวนนัณภชัสรณ์ เสือคง 5811011805003 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1506 นางสาวกาญจนา สมคะเณย์ 55113400067 แกไ้ข ขอพบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1507 นางสาวนฤมล พิมพศ์รี 55113400025 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1508 นายเมธาสิทธ์ิ ท  านา 5811056605026 แกไ้ข 1. ส าเนาใบมรณบตัรขาดรับรองส าเนา   2. จิตอาสา
ขาด 10 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



395

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1509 นางสาวลลัน์ลลิน วงศส์ระหลวง 5811056721059 แกไ้ข 1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1510 นางสาวปวีณา มูลสุรินทร์ 56114450007 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1511 นางสาวจนัทิรา จนัทรมณี 5711012760074 แกไ้ข 1. ส าเนาบตัรประชาชนบิดาไม่ชดัเจน  2. จิตอาสาขาด
 4 ชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1512 นายจารึก แกว้รุ่งเรือง 5811012760065 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1513 นางสาวนิธินนัท ์ธนายศสวสัด์ิ 5811056721085 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ส่งส าเนา
บตัรประชาชนของมารดาใหม่   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



396

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1514 นางสาวทิพยสุ์ดา เทียนสุวรรณ 55113200124 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1515 นางสาววิสุทธ์ิตา เกียรต์ิอนนัตก์ุล 5711056990037 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนบิดา-มารดาหมดอาย ุ  2. บตัร
ประชาชน น.ส.ประไพพิศ หมดอาย ุพ.ศ.2557  3. 
ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1516 นางสาวภชัราพร แกว้ทรัพย์ 5711056601029 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1517 นางสาวชมพนุูท ภุมมา 5811056721023 แกไ้ข
1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา  2. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอก
สถานศึกษาพ่ีชาย  3. ส่งส าเนาบตัรประชาชน-ส าเนา
ทะเบียนบา้นของบิดา-มารดาใหม่   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1518 นายพงศธร บุญจอม 55113400226 แกไ้ข 1. วาดแผนท่ีบา้นไม่ชดัเจน   2. หนงัสือรับรองรายได้
ไม่เขียนช่ือผูกู้ย้มืเงิน   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



397

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1519 นางสาวกฤษณี ตุม้ทอง 55113400076 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาทะเบียนบา้น-ส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. 
ขาดส าเนาบตัรประชาชนมารดา  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1520 นางสาวจุรีพร เฮา้ปาน 55113400029 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนนกัศึกษาหมดอาย ุ  2. หนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกรายไดบิ้ดา-มารดา   
3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1521 นายพรยทุธ์ ชะเอม 55113400027 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว   2. บตัรผู ้
รับรองรายไดห้มดอาย ุ  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1522 นางสาวจุไรวรรณ คนธาร์ 5811011460026 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1523 นางสาวสุลิตา ลาลี 5711011814093 แกไ้ข ขอพบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



398

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1524 นางสาวจนัทรา บวับุตร 5811011809001 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว   2. ขอพบ
เร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1525 นางสาวจนัทร์จิรา บุญเจิด 55113400159 แกไ้ข

1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ขาด
ส าเนาบตัรประชาชนมารดา   3. หนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวไม่กรอกช่ือผูข้อกู ้  4. ขาดผลการ
เรียน  5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1526 นางสาววรุณ บณัฑิตเนตร์ 55113400188 แกไ้ข

1. ความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่กรอกช่ือนกัศึกษา 
 2. บตัรประชาชนหมดอาย ุ 3. เบอร์โทรศพัทใ์น
หนงัสือรับรองรายไดแ้ละรับรองสภาพครอบครัว
ไม่ใช่เบอร์โทรศพัทข์องมารดา  4. ท าจิตอาสาใหม่ 36
 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



399

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1527 นางสาวศิรินนัท ์สกุลรักษ์ 5811056605014 แกไ้ข

1. หนา้ 2 ขอ้ 7. ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ส่ง
ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของ
บิดา-มารดาใหม่   3. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
ไม่ตอ้งกรอกประกอบอาชีพเรียนหนงัสือ ไม่ตอ้ง
กรอกผูป้กครองท่ีมิใช่บิดา-มารดา   4. จิตอาสา ขาด 11
 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1528 นางสาวรักษิณา แกว้ชาย 55113400013 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1529 นางสาวกนกรัตน์ มาเรียน 5811056601054 แกไ้ข ขอพบ-เร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1530 นางสาวพิมพ ์พระพรหม 5811011320043 แกไ้ข
1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. ส่งส าเนาบตัรประชาชน
และส าเนาทะเบียนของมารดาใหม่   3. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



400

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1531 นางสาวกญัญารัตน์ สุดสวาท 5811011448174 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1532 นางสาวธญัญาเรศ ลกัษณะจินดา 5811056605056 แกไ้ข
1. ขอหนงัสือรับรองเงินบ านาญของบิดา ปี 2559  2. 
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอกขอ้มุลคู่
สมรส  3. จิตอาสาขาด 8 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1533 นางสาวจริยา จิตรดี 5711056731009 แกไ้ข ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1534 นางสาวสิริขวญั รสมนตรี 56569900009 แกไ้ข ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



401

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1535 นางสาวเพญ็จนัทร์ แซ่ล้ิม 5711056990061 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. หนา้ 2 ขอ้ 7 กรอกขอ้มูล
ให้ครบทั้งสองคน   3. หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวไม่ตอ้งกรอกประกอบอาชีพนกัศึกษา   4. 
ผลการเรียนขาดรับรองส าเนา  5. E-stu ไม่ลงช่ือผูข้อ
กูย้มื   6. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1536 นางสาวณหทยั ปสาทรัตน์ 5811056990060 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกช่ือผูกู้ ้ 2. 
ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1537 นางสาวศิริพร แกว้มีชยัเจริญยิง่ 5711056723009 แกไ้ข 1. แบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu ใส่คณะให้ถูกตอ้ง   2.
 ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1538 นางสาวอญัวีณ์ ฐิติโชติเฉลิมกุล 5711011732020 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1539 นางสาวกมลรัตน์ เศรษฐศุภกูล 5711011448106 แกไ้ข 1. ขาดผลการเรียน  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



402

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1540 นางสาวพาขวญั อ่อนละมูล 56113200027 แกไ้ข 1. ขาดผลการเรียน  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1541 นางสาวจิราพชัร ปู่ จนัทร์ 5711011809031 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  2. บตัร
ขา้ราชการหมดอาย ุปี 2558   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1542 นางสาวอจัฉราภรณ์ พิพฒัน์ปัทมากร 56569900044 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. ขาดจิตอาสา 12 ชม.   
3. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1543 นางสาวนพวรรณ แววสี 5711011732028 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาใบหยา่   2. จิตอาสาขาด 28 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1544 นางสาวปริยา พิศลยบุตร 5711056160063 แกไ้ข
1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา  2. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร 
 3. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  4. ขาดผลการ
เรียน  5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



403

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1545 นางสาววณิชฌา จ าปาค า 5711056722034 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว และส าเนาบตัรผูรั้บรองฯ  3. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1546 นางสาววรรณิการ์ จ้ีอุ่น 56114480015 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1547 นางสาวธมลวรรณ สรีระศาสตร์ 5711056731015 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว และส าเนาบตัรผูรั้บรองฯ  3. จิต
อาสาขาด 8 ชม.  4. บตัรประชาชนมารดาหมดอายุ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1548 นางสาวนฑัริกา เอ่ียมเยน็ 5711011814095 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายและแผนท่ีบา้น  2. ขาดเอกสารของ
นกัศึกษา  3. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและ
ส าเนาบตัรผูรั้บรอง  4. ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ 
E-stu   5. ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



404

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1549 นางสาวสุดารัตน์ ต  าหนิดี 5811011448025 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 กรอกจ านวนพ่ีนอ้งให้ครบ   2. ขาด
หนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว   3. ขาดผลการ
เรียน   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1550 นางสาวจีรนนัท ์ค  าปุ่ น 5811056723039 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1551 นางสาวรัตน์ติยา คนร า 5811011940002 แกไ้ข ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1552 นางสาวอารยา ยิม้วาย 5811011445079 แกไ้ข ขอพบ-เร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1553 นางสาวรุ่งไพลิน มะลิทอง 55113400264 แกไ้ข ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



405

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1554 นางสาวเก็จวิภคั สิงห์วรรัชต์ 5811011320058 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรผูใ้หญ่บา้น   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1555 นางสาวชุรีพร พนัธุ์สุวรรณ 55113400246 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว   2. ขาด
ผลการเรียน  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1556 เด็กหญิงธารารัตน์ ทิพยว์รรณ 56114480043 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย   2. หนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกผูข้อกูป้ระกอบ
อาชีพนกัศึกษา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1557 นางสาวองัคณา จนัทร์แรม 56113400022 แกไ้ข ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1558 นางสาวจิราพร ศกัด์ิสุภาพ 5711011801075 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



406

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1559 นางสาวพลอยไพลิน งอนหอม 5711056605030 แกไ้ข

1. บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ  2. ส่งส าเนาทะเบียน
บา้นของบิดาใหม่   3. ส าเนาบตัรผูรั้บรองรายไดไ้ม่
ชดัเจน   4. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   5. 
ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนบิดาจากอู่ซ่อมรถ  6. ขาด
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1560 นางสาวชุติมา สุขอุดม 5711011804012 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาใบหยา่   2. ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว   3. ขอโครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1561 นางสาวชญาณี ทองเจิม 5711012760204 แกไ้ข 1. ขอสลิปเงินเดือนของมารดา 1 เดือน   2. ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1562 นางสาวสุดารัตน์ วิริยะภิญโญชีพ 5711020660029 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนของนกัศึกษา   2. ขาด
ส าเนาสมุดธนาคาร   3. ขาดส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดา-มารดา   4. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  
 5. ขาดผลการเรียน   6. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



407

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1563 นางสาวสุธีรรัตน์ พลายงาม 5811011814099 แกไ้ข

จิตอาสาท าใหม่ 36 ชัว่โมง (การท าประโยชน์ต่อ
สงัคมหรือสาธารณะ การบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน/สงัคม/ประเทศชาติ เป็นการด าเนินการใน
ลกัษณะอาสาสมคัร ฯลฯ)

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1564 นายจิรภทัร อุตสาหะ 5711011446091 แกไ้ข 1. ส่งส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
ของมารดาใหม่   3. จิตอาสาขาด 4 ชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1565 นางสาววิภาดา บวับาง 5711011553038 แกไ้ข
1. ส่งส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
ของบิดาใหม่   2. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว 
  3. จิตอาสาไม่เขียนจ านวนชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1566 นางสาวมาลินี พลเรียบ 5711011820022 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ขาดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนบิดาจากอู่ซ่อมรถ   3. ขาดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนมารดาจากผูว้า่จา้งให้ขายอาหาร   4. 
ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



408

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1567 นางสาวปิยาพชัร แกว้สีม่วง 5811011320065 แกไ้ข
1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกขอ้มูล
ของบิดา   2. บตัรผูรั้บรองรายไดฯ้ หมดอาย ุปี 2557   
3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1568 นางสาวพชัรี ชมวงษ์ 5711011340076 แกไ้ข
1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา  2. หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวไม่กรอกท่ีอยูข่องมารดา   3. ขาดผลการ
เรียน  4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1569 นายพิสิษฐ์ นอ้ยพานิช 5811011804002 แกไ้ข
1. ขาดรูปถ่ายบา้นและแผนท่ีบา้น   2. ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้น   3.บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ  4. 
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1570 นางสาวธนพร เซ่ียงเห็น 5711011820027 แกไ้ข
1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอกผูข้อกู้
ประกอบอาชีพนกัศึกษา   2. ผลการเรียนขาดรับรอง
ส าเนา   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



409

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1571 นางสาวศลิษา ประเสริฐ 5711011809081 แกไ้ข

1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย   2. ขอสลิป
เงินเดือนของบิดาให้ครบหน่ึงเดือน   3. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวและเอกสารของผูรั้บรอง
รายไดฯ้   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1572 นางสาวอจัฉรา จินดาเจ่ีย 5711011180046 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1573 นายนพดล เดวี 5811011448175 แกไ้ข ขอทรายรายละเอียดของการจดักิจกรรม และแนะน า
การศึกษาต่อ ท่ีมูลนิธิฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1574 นายพิสิฐพนธ์ เรืองขษาปณ์ 5811011340024 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว ไม่กรอกท่ีอยูข่อง
มารดา  2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1575 นำงสำวบุษยพรรณ กรวงษ์ 5811056605016 แกไ้ข ขอพบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



410

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1576 นางสาวสรชา นุตรักษ์ 5811011540002 แกไ้ข

1.ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ขาดรูปถ่ายบา้นและ
แผนท่ีบา้น   3. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา  4. ขอพบ
เร่ืองรับรองรายไดค้รอบครัว และจิตอาสา  5. ขาดผล
การเรียน   6. ขาด E-stu

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1577 นางสาวปัณฑารีย ์แยม้สระโส 5811011340096 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2. ขาดรูปถ่าย
และแผนผงัท่ีพกัของมารดา   3. ขาดสลิปเงินเดือน
ของมารดา   4. หนงัสือรับรองการตายขาดรับรอง
ส าเนา   5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1578 นางสาวสุวรรณา วงรถ 5811011804054 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   2.  ขาดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนของมารดา   3. ขาดส าเนาใบหยา่   4. 
ขอรายละเอียดส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  5. 
จิตอาสาขาด 28 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1579 นางสาวอภิญญา ชาญเสถียรพงษ์ 5811011320046 แกไ้ข
1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอกผูข้อกู้
ประกอบอาชีพนกัศึกษา   2. จิตอาสาขาดรูปถ่าย
ร่วมกบัผูรั้บรองกิจกรรมจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



411

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1580 นายธนัวา บุญมีรอด 5811011802087 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร   2. หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลของบิดา   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1581 นางสาวพสุมา เลิศผกากุล 5811056722055 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดา  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1582 นางสาวโสภิดา ไพนรินทร์ 5811011570072 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย  2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1583 นายจตัตุพร มณีศรี 5811020660002 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ขาดเอกสารมารดา   3.
 ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว   4. จิตอาสา
ขาด 12 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1584 นางสาวพชัร์ชิสา ลงักาแกม 5811056601018 แกไ้ข
1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกช่ือผูข้อกู ้ 
 2. ผลการเรียนขาดรับรองส าเนา   3. จิตอาสาขาด  21
 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



412

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1585 นางสาวเจนจิรา พิมเพาะ 5811011804021 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1586 เด็กหญิงกญัญารัตน์ นพเกตุ 5811011809037 แกไ้ข
1. ขาดเอกสารของบิดา-มารดา   2. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว   3. ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนของบิดา   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1587 นางสาวภชัชญา เอ๊ียะมณี 5811011445044 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
ของปู่   2. ขาดหนงัสือรับรองรายไดข้องปู่   3. แกไ้ข
หนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว ซ่ึงอยูใ่นความ
ดูแลของปู่   4. ปร๊ิน E-stu  ส่งใหม่  5. ขอดูโครงการ
กา้วสู่นิพพาน และโครงการพฒันาจิต

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1588 นางสาววนิดา ทองหาญ 5811011448091 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1589 นางสาวเกวลี ศรีภุมมา 56114450046 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1590 เด็กชายนฤเบศร์ เบญ็พาด 5711011802090 แกไ้ข

1. ส่งส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
ของพ่ีสาวใหม่   2. ส าเนาใบมรณบตัรขาดรับรอง
ส าเนา   3. ส่งหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัวใหม่ 
  4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1591 นางสาวณฐัณิชา ไพรวนั 5711011820007 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. ขาดรูปถ่ายและแผนท่ี
บา้น  3. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร  4. ขาดเอกสารบิดา  
5. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา  6. ขาดหนงัสือ
รับรองสถานภาพครอบครัวและส าเนาบตัรผูรั้บรอง  
7. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1592 นายฐณะวฒัน์ หลวงสงคราม 5711011570046 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1593 นางสาวไปรยา โอฬารธนภาค 5711011804088 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดาจากร้านกาแฟ   
2. ขอดูโครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



414

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1594 นางสาวอมิตา คงอ่ิม 5711011520021 แกไ้ข 1. ขอดูโครงการจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1595 นางสาววิสาขา นาคจุย้ 5711011446126 แกไ้ข ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนกัศึกษากบัผูรั้บรองกิจกรรมฯ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1596 นางสาวมุฑิตา เชิงฉลาด 5711011180077 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดผลการ
เรียน   3. ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1597 นายธนกร นิยมสุข 5711011805010 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1598 นางสาวชุติวรรณ ช้ินสุวรรณ 5811011320024 แกไ้ข 1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา  2. ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



415

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1599 นางสาวกนกพร ศิรินนัทาภิวฒัน์ 5811056601086 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1600 นายศิวกร แสงธรรมชยั 5711011180104 แกไ้ข 1. ขาดผลการเรียน  2. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1601 นางสาวจิราวรรณ คบขุนทด 55113400057 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1602 นางสาวปนดัดา แสนฉลาด 5711011570060 แกไ้ข
1. ขาดรูปถ่ายและแผนท่ีบา้น   2. ขาดส าเนาบตัร
นกัศึกษา   3. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   4. ขอดูโครงการ
ปันน ้าใจสู่หญิงไร้ท่ีพ่ึง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1603 นางสาวอญัชลีกร บุญมาก 5811011802058 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายและแผนท่ีบา้น   2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   3. หนงัสือรับรองสถานภาพ
ครอบครัวให้เขียนดว้ยลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั  4. ขาด
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



416

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1604 นางสาวนทัธมน โชติรัตน์ 5811011802055 แกไ้ข
1. ขาดสลิปเงินเดือนของมารดา   2. จิตอาสาขาด 2 
ชม.  3. ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งผูรั้บรองกิจกรรมจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1605 นางสาวพรทิพย ์เพียรทอง 5711011340067 แกไ้ข 1. ขาดรูปถ่ายและแผนท่ีบา้น   2. จิตอาสาขาด 11 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1606 นางสาววิชญา กรอบรูป 5811056990040 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชายพ่ีสาว   2. 
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1607 นางสาวอรอุมา สร้อยยสุนธ์ 5711056604039 แกไ้ข ส่งแบบค าขอกูใ้หม่ทั้งชุด พร้อมเอกสารประกอบ
แบบค าขอกู้

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1608 นางสาวจุฑาทิพย ์อินทรกุล 5811056605052 แกไ้ข
1. ขาดส าเนาใบมณบตัรของบิดา   2. ส่งเอกสารของ
มารดาใหม่   3. ผลการเรียนขาดรับรองส าเนา  4. ขอ
พบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



417

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1609 นางสาวนารี เพง็ไพบูลย์ 5811011820115 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1610 นางสาวสุกญัญา วิชิต 5811011820021 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 กรอกให้ครบสองคน   2. หนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอกผูข้อกูป้ระกอาบ
อาชีพการศึกษา  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1611 นายพิทกัษ ์บุญกองตา 55113400039 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1612 นางสาวเนตรกมล ปทุมสูตร 5711011801007 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดา  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1613 นางสาวศิรินทิพย ์กลา้หาญ 56113200023 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1614 นางสาวอรษา ศรีบุญธรรม 5711011180107 แกไ้ข 1. ขาดผลการเรียน  2. ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



418

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1615 นางสาวมินตรา ปทุมสูตร 5811011470085 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนบิดา-มารดาจากผูว้า่จา้งท าความสะอาด  3. 
ปร๊ิน E-stu ใหม่ ไม่ชดัเจน  4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1616 นางสาวสุพฒัตรา ผ่องแสงเตชสุข 5811056601087 ตดัสิทธ์ิ ลาออก

กยศ.1617 นางสาวนฤมล ปทุมสูตร 5811011805004 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดา   2. ผลการ
เรียนขาดรับรองส าเนา   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1618 นางสาวดาราณี ดิษฐกระจนั 5811011732062 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   3. ขาดผลการเรียน   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1619 นางสาวพฒัน์ตราภรณ์ วิพฒัน์ครุฑ 5711011180103 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดผลการ
เรียน   3. จิตอาสาขาด 8 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



419

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1620 นางสาวก่ิงแกว้ ศรีอินทร์สุด 5711011180078 แกไ้ข จิตอาสาไม่ลงวนัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1621 นายนิติศาสตร์ ใจบุญดี 5811056731017 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1622 นางสาวธนพร เนตรสวา่ง 55113400115 แกไ้ข

1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย   2. หนา้ 3 
กรอกขอ้มูลอาจารยไ์ม่ครบ   3. หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวไม่ตอ้งกรอกประกอบอาชีพนกัศึกษา  4. 
ปร๊ิน E-stu ส่งใหม่ ไม่ชดัเจน   5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1623 นางสาวจารวี จ  าปีรัตน์ 55113200038 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวห้ามมีรอยลบ ขีด 
ฆ่า   2. ขอดูโครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



420

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1624 นางสาวเจนิสตา เกตุปลัง่ 55113200035 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ  2. ขาดผลการเรียน 
  3. ขอดูโครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1625 นางสาวจุลลา บวัสอน 5711056731020 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1626 นางสาวกานตช์นก ทบัสีรักษ์ 56113400104 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ  2. ขาดผลการเรียน   
3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1627 นางสาวนุสบา จดัเกษกรณ์ 5711056601042 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1628 นางสาวสุชานรี สุพรรณงาม 5711011553002 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



421

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1629 นายวรพรต ธเนศวาณิชย์ 5811056180045 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1630 นางสาวศศินา ม่วงศิริ 5811011510039 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. บตัรประชาชนมารดา
หมดอาย ุ  3. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้ง
กรอกผูข้อกูป้ระกอบอาชีพนกัศึกษา   4. ให้อธิบาย
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ิมเติมจากส่ิงท่ีท  า

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1631 นางสาวณภสัสร ปัญรังษี 55113400219 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1632 นางสาวชลธิชา ณ นคร 5711011814012 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ 2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



422

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1633 นางสาวสุพรรณษา ฟักล าพู 5711011801082 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ  2. ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนของบิดา   3. ผลการเรียนขาดรับรองส าเนา   
4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1634 นางสาวโชษิตา เปรมปรุงวิทย์ 5811011802084 แกไ้ข 1. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
ของมารดาใหม่   2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1635 นางสาวสุมินทต์า มงักร 5811011804005 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนของมารดา   2. ขาดแบบ
ค าขอกูผ้่านระบบ E-stu   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1636 นางสาวปวีณ์นุช ศรีแสงทรัพย์ 5811020660003 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ขาดส าเนาทะเบียน
บา้นของบิดา   3. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่
ตอ้งกรอกประกอบอาชีพนกัศึกษา   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1637 นางสาวอรญา ชาตวิทยา 5811011470005 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1638 นางสาวกานพลู แกว้บูชา 55113200011 แกไ้ข
1. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของนกัศึกษา   2. ขาด
หนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา   3. จิตอาสาขาด
รูปและช่ือผูรั้บรองกิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1639 นายเทิดศกัด์ิ สามศรีโพธ์ิแกว้ 5811011820024 แกไ้ข

1. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ  2. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว   3. ขาดผลการเรียน   4. ขาด
รูปถ่ายร่วมระหวา่งนกัศึกษากบัผูรั้บรองกิจกรรมจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1640 นางสาวทิพยสุ์มณ ยอดดี 5711056601024 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของนกัศึกษา   2. ขาด
ส าเนาสมุดธนาคาร  3. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นและ
ส าเนาบตัรประชาชนของยาย   4. หนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอกประกอบอาชีพนกัศึกษา 
  5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1641 นายนพดล เจริญทรัพย์ 5811056605072 แกไ้ข 1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา  2. ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



424

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1642 นางสาวนฐัภรณ์ แสงจนัทร์ 5811011814098 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายและแผนท่ีบา้นของป้า   2. ส าเนาใบ
มรณบตัรบิดา-มารดาขาดการรับรองส าเนา  3. ขาด
หนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัวและส าเนาบตัรผู ้
รับรอง   4. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของป้า  5. 
ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1643 นายชาคริต ค  าศรี 5811012760087 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1644 นางสาวเอมอร ใจชอบงาม 5811056722050 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1645 นางสาวสุนิสา เพช็รหยอย 55113400135 แกไ้ข

1. บตัรประชาชนนกัศึกษาหมดอาย ุ 2. บตัร
ประชาชนบิดาหมดอาย ุ 3. หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวไม่ตอ้งกรอกผูกู้ป้ระกอบอาชีพนกัศึกษา  4.
 ขอรายละเอียดการออกค่ายจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



425

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1646 นางสาววราภรณ์ อวดห้าว 56569900021 แกไ้ข 1. บตัรผูใ้หญ่บา้นหมดอาย ุ 2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1647 นางสาวจุฬาลกัษณ์ วงศแ์สงศกัด์ิ 5711011445071 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. ขาดรูปถ่ายและแผนท่ี
บา้นท่ีมารดาพกั  3. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบา้นมารดาใหม่  4. ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนของมารดา   5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1648 นายเอกพล แกว้คนฑา 5711011570040 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวให้เขียนดว้ยลายมือ
เดียวกนัทั้งฉบบั  2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1649 นายณฐัพล วิจิตรเศรษฐกุล 5711011814022 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



426

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1650 นางสาวธนชัญา ธิปันแกว้ 5711011510061 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 
3. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
ของบิดาใหม่   4. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา-
มารดา  5. ขาดผลการเรียน  6. ขาดแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบ E-stu  7. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1651 นางสาวจุฑามาศ ลือมอญ 5711011804023 แกไ้ข 1. ส่งหนา้ท่ี 4 ใหม่   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1652 นางสาวสโรชา จงวฒันเสนนัท์ 5811011520064 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ส่งส าเนาทะเบียน
บา้นและส าเนาบตัรประชาชนของบิดา-มารดาใหม่   3.
 ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัร
ของผูรั้บรองฯ   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1653 นางสาวสุทธิตา ห้วยหงษท์อง 5811011448109 แกไ้ข 1. ขาดรูปถ่ายและแผนท่ีบา้น   2. ขาดรูปถ่ายร่วมผูรั้บ
รองกิจกรรมจิตอาสา วดัไก่เต้ีย  3. จิตอาสา ขาด 29 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



427

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1654 นางสาวชุติมา จายะกนั 5811011470055 แกไ้ข 1. ขาดรูปถ่ายบา้นและแผนท่ีบา้น   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1655 นายสุวิจกัขณ์ ผิวพอใช้ 5811011491035 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา  2. ขาดรูปถ่ายและแผนท่ีบา้น 
 3. ส่งส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
ของบิดา-มารดาใหม่   4. หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว ผูข้อกูคื้อ นกัศึกษา ไม่ใช่บิดาของนกัศึกษา 
 5 ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1656 นางสาวปรางทิพย ์ค  ารุ้ย 5711011732019 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1657 นางสาวเพียงรุ้ง เยน็นภา 5711056723008 แกไ้ข 1. แบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu ไม่ระบุคณะ   2. ขาด
รูปถ่ายนกัศึกษา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1658 นางสาววราลี ทรงหยง 5811056601073 แกไ้ข 1. ส าเนาใบมรณบตัรขาดรับรองส าเนา  2. ผลการ
เรียนขาดรับรองส าเนา  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



428

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1659 นางสาวพธิุตา อยูเ่จริญทรัพย์ 5711011445032 แกไ้ข
1. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
ของบิดา-มารดาใหม่   2. ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว  3. ขาดผลการเรียน   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1660 นายวรวฒิุ ชูชุ่ม 5711011448041 แกไ้ข 1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1661 นางสาวทิพากร มีบางยาง 5711011804013 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1662 นางสาวแอนนา อยูก่ลดั 5711011180094 แกไ้ข 1. ส่งส าเนาบตัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของ
บิดา-มารดาใหม่   2. ขาดผลการเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1663 นางสาวมณีรัตน์ ล้ิวขอนแก่น 5811011460031 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



429

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1664 นางสาวรพิพรรณ เช้ือเมืองพาน 5811011553001 แกไ้ข
1. ความคิดเห็นอาจารยไ์ม่กรอกช่ือนกัศึกษา  2. ส่งรูป
ถ่ายและแผนท่ีบา้นใหม่ (ถ่ายตอนกลางวนั)   3. ขาด
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1665 นายนนัทวตัน์ เหมยม 55113400052 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. ขาดส าเนาใบหยา่   3. 
ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1666 นางสาวสวิตตา หม่ืนจงจ าปา 56114450166 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1667 นางสาวขวญัจิรา เพช็รคง 5811011470073 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1668 นางสาวชฎาภรณ์ ค  ากลัน่ 5711011804041 แกไ้ข
1. หนา้ท่ี 4 ติดรูปถ่ายและวาดแผนท่ีบา้นส่งใหม่  2. 
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกท่ีอยูบิ่ดา   3.
 ขาดจิตอาสา   4. กูค้่าครองชีพดว้ยหรือไม่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



430

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1669 นายหตัถชยั เกตุทอง 5711011801030 แกไ้ข

1. หนา้ท่ี 4 ติดรูปถ่ายและวาดแผนท่ีบา้นส่งใหม่  2. 
ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   3. บตัรประชาชนบิดา-
มารดา หมดอาย ุ  4. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว 
ไม่ตอ้งกรอกผูข้อกูป้ระกอบอาชีพนกัศึกษา   5. ขาด
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1670 นำยชัชวำล กำญจนสิทธ์ิ 5711012760167 ตัดสิทธ์ิ รำยได้เกินกว่ำกองทุนก ำหนด

กยศ.1671 นางสาวเนตรนภา กลดัเจริญ 5711011570057 แกไ้ข
1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรผูรั้บรองฯ   3. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1672 นางสาวกนิษฐา กตญัญุตาภรณ์ 5711011809024 แกไ้ข 1. จิตอาสาขาด 11 ชม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1673 นางสาวพิชญา แดงพยนต์ 5711056604011 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



431

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1674 นางสาวชนิดา นอ้ยพนัธุ์ 56114450126 แกไ้ข

1. หนา้ 2 ขอ้ 7 กรอกจ านวนพ่ีนอ้งให้ครบสองคน  2. 
ขาดส าเนาบตัรประชาชนของบิดา  3. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรของผูรั้บรอง
รายไดฯ้   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1675 นางสาวชวพร พฤกษสุนทรชยั 5711011445038 แกไ้ข 1.บตัรประชาชนของมารดาหมดอาย ุ  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1676 นางสาวชุติมา บรรจงปรุ 5811011732011 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1677 นางสาวกฤษณา เหมยม 5811011814087 แกไ้ข
1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. ขาดหนา้ 3 และ 4   3. ขาด
ส าเนาบตัรนกัศึกษา   4. ขาดผลการเรียน   5. ขาด
แบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu  6. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



432

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1678 นายภานุวฒัน์ ศิริลกัษณ์ 5811056160018 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1679 นายธนากร ศรีสุธรรม 5711011510041 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1680 นางสาวชญาดา พงศค์หบดี 5711011180112 แกไ้ข

1. ขาดรูปนกัศึกษา  2. ขาดส าเนาทะเบียนบา้น
นกัศึกษา   3. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร   4. ขาดเอกสาร
ของมารดา  5. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
และส าเนาบตัรผูรั้บรองฯ   6. ขาดผลการเรียน  7. ขาด
 E-stu  8. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1681 นางสาวกมลชนก ใบบวั 56113400096 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกช่ือผูข้อกู ้ 
2. ขาดผลการเรียน  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



433

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1682 นายปัญญพนต ์คงศรี 5711011796015 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ขาดส าเนาสมุด
ธนาคาร  3. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว และ
ส าเนาบตัรผูรั้บรองฯ   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1683 นางสาวสมฤทยั ธนาพรเรืองศรี 5711011320078 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนบิดา-มารดาหมดอาย ุ  2. ขาด
หนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา   3. ขาดผลการ
เรียน   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1684 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณี 5711011445053 แกไ้ข ส่งแบบค าขอกูใ้หม่พร้อมเอกสารประกอบให้ครบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1685 นางสาวรัญชิดา อ่าวลึกนอ้ย 5711011801018 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ 2. หนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว ไม่ตอ้งกรอกผูกู้ป้ระกอบอาชีพ 
นกัศึกษา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1686 นางสาวประภาพรรณ เรืองอร่าม 5811056723007 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



434

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1687 นางสาวพรศิตา สร้อยจิตร 5711011460070 แกไ้ข
1. ขาดหนา้ 2-3   2. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   3. ขาด
ส าเนาสมุดธนาคาร   4. หนา้ 5 ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลบิดา
   5. ขาดผลการเรียน   6. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1688 นางสาวเนตรนรินทร์ เสง่ียมศกัด์ิ 5811011805014 แกไ้ข 1. ขาดหนา้ 3   2. ขาดผลการเรียน   3. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1689 นางสาวศศิธร ศรีรักษ์ 5811011814002 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาใบหยา่   2. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือน
มารดา  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1690 นางสาวถิรนนัท ์คงอยู่ 5811011804049 แกไ้ข
1. ขาดหนา้ 2-3   2.  ขาดส าเนาสมุดธนาคาร    3. ขาด
หนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา จากผูว้า่จา้ง   4. 
ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1691 นายกิตติศกัด์ิ รุ่งแจง้ 56114460098 แกไ้ข ส่งแบบค าขอกูใ้หม่ ส่งพร้อมเอกสารประกอบแบบค า
ขอกูใ้ห้ครบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1692 นางสาวภทัรพร จดัพล 5811056601082 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนของบิดา   2. ขาดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนของบิดา   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1693 นางสาวสุพตัรา กอนใย 5711011801046 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1694 นางสาวสิริลกัษณ์ เกตุกรณ์ 55113400098 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1695 นางสาวณฐันิชา ชาติน ้าเพชร 56114480132 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกขอ้มูลบิดา 
  2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1696 นางสาวธญัวรรณ ร่ืนเริง 5711011340079 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย   2. ขาด
หนงัสือรับรองเงินเดือนมารดา   3. จิตอาสาขาด 7 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1697 นางสาวนิศารัตน์ รังสิยานุพงศ์ 5711011320086 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



436

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1698 นางสาวชลธิชา พวงผกา 5811011809015 แกไ้ข
1. ขตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ  2. หนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวไม่กรอกท่ีอยูบิ่ดา   3. ขอดูโครงการ
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1699 นางสาวกมลชนก ซ่ือสุนทร 5711011804048 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. ขาดหนา้ 4   2. ขาดส าเนา
บตัรนกัศึกษา  3. ขาดส าเนาสมุดะนาคาร   4. ขาด
ส าเนาบตัรก านนั   5. ขาดผลการเรียน  6. ขาด E-stu  7.
 ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1700 นางสาวอจัฉรา เยน็ใจ 5711011809020 แกไ้ข จิตอาสาท าใหม่ 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1701 นางสาวณฐัชยา ศรีกุล 5711011820025 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. ขาดหนา้ 3-4   3. ขาด
ส าเนาทะเบียนบา้นนกัศึกษา   4. หนงัสือรับรอง
สถานภาพครอบครัว ขา้ราชการบ านาญให้กรอกท่ีอยู่
ท่ีพกัอาศยั   5. บตัรขา้ราชการหมดอาย ุ  6. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1702 นางสาวศิริพร ศิริสมุทร 5811056723003 เอกสารครบ

กยศ.1703 นางสาวนิภาพร สวสัด์ิสงคราม 5811056605038 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรผูรั้บรองรายไดค้รอบครัว
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1704 นางสาวพรรัตน์ เจริญโกวิท 5711011804087 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ  2. ส าเนาบตัร
ก านนัไม่ชดัเจน   3. ขอดูโครงการจิดอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1705 นายสาริน ปักษา 5811056180042 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1706 นางสาวสลิลทิพย ์พนูผล 5711011802105 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรประชาชน-ส าเนาทะเบียนบา้นของตา
   2. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   3. ขาดผล
การเรียน   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1707 นายกิตติศกัด์ิ แซ่ล้ี 5811011445147 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1708 นางสาวกมลพทัน์ ขวดทอง 5811011553032 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นบิดา   2. ขาดส าเนาบตัร
ประชาชนมารดา   3. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือน
ของบิดา   4. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอก
รายไดบิ้ดา-มารดา   5. ขอดูโครงการจิตอาสาท่ีท า

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1709 นายพีทริยะ ทดัสวน 5711056605052 แกไ้ข ขอรายละเอียดการสอนการบา้นผูพิ้การทางสายตา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1710 นางสาวธิดารัตน์ ผลไพศาลศกัด์ิ 5711011940023 เอกสารครบ

กยศ.1711 นางสาวปทิตตา บริรักษ์ 5711011820020 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1712 นางสาวณฐัณิชา ทองสุข 5711011520008 แกไ้ข ขอดูโครงการจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1713 นางสาวสมชัญา เกตุงาม 5711011809019 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1714 เด็กหญิงศุภนิดา แช่มชอ้ย 5711056604045 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1715 นางสาวปาจรีย ์คงทิพย์ 5711011520031 แกไ้ข ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนกัศึกษากบัผูรั้บรองกิจกรรม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1716 นางสาววิภาภรณ์ ทิพยสิ์งห์ 5811056605008 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1717 นายวชัรพล ปะป้าน 5811056150009 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนของบิดา-มารดาหมดอาย ุ  2. ขอดู
โครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1718 นายชนินธร ทองมอญ 5811056731028 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกวฒิุและสถานศึกษาพ่ีสาว
พ่ีชาย   2. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา
จากผูว้า่จา้ง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1719 นางสาวจิระวดี สุขวิทย์ 5711011180013 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาใบมรณบตัรของบิดา   2. ขาดผลการเรียน
   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1720 นางสาวกนกรัชต ์นิราภยั 5711011796020 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ  2. หนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอกประกอบอาชีพนกัศึกษา 
  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1721 นายอภิรติ เสนาธิบดี 5811056150019 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาวพ่ีชาย   2. 
ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของ
มารดาใหม่    3. ขอโครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1722 นางสาวฉนัทธิ์ชา สวนกูล 5711011446128 แกไ้ข ท าจิตอาสาเพ่ิม 4 ชัว่โมง
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1723 นางสาวกฤติมา ตาดทอง 5711011460118 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. ขาดส าเนาบตัร
ประชาชนบิดา-มารดา   3. ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวและส าเนาบตัรผูรั้บรอง   4. ขาดผลการเรียน
  5. ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu  6. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1724 นางสาวอรอุมา สงสวา่ง 5811011809028 แกไ้ข

1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ขาดส าเนาทะเบียน
บา้นนกัศึกษา   3. ขาดส าเนาบตัรประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบา้นมารดา  4. ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนมารดาจากร้านไก่ทอด   5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1725 นางสาวกานธิวา หนูเพชร 56113400075 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



442

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1726 นางสาวศุจินธรา นครไทย 5811056601033 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัร
ผูรั้บรอง   2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1727 นางสาววนฐัพร เพญ็จนัทร์ 5811056604033 แกไ้ข 1. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
ของบิดา-มารดาใหม่   2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1728 นางสาวประภสัสร ชูลี 5711056605045 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1729 นางสาวบณัฑิตา บุญมา 5811020660071 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 2. ขอรายละเอียดการท า
กิจกรรมจิตอาสา  3. ขาดรูปถ่ายร่วมกบัผูรั้บรอง
กิจกรรมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



443

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1730 นางสาวเสาวภา พิชยัฤกษ์ 5811056180023 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นนกัศึกษา  2. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรผูรั้บรองฯ   3. 
ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu   4. จิตอาสาขาด 16 
ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1731 นางสาวณฐัฑณิชา บวัแกว้ 5811011030035 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ  2. ขอดูโครงการท่ี
สอนศิลปะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1732 นางสาวพิริยาพร บุญเครือ 5811056180041 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัร
ผูรั้บรอง   2. ขจิตอาสาท าเพ่ิม 18 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1733 นางสาวอุณนดา กลัน่ซา้ย 5711020660055 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. ขาดหนา้ 3-4   3. บตัร
ประชาชนบิดา-มารดาหมดอาย ุ  4. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว   5. แบบค าขอกูผ้่านระบบไม่
ระบุคณะท่ีเรียน  6. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



444

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1734 นางสาวสุนิสา เนียมรินทร์ 56113200019 แกไ้ข
1. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
ของบิดา-มารดาใหม่   2. ขาดจิตอาสา  3. ขาดผลการ
เรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1735 นางสาวเนตรนภา เอียดทองใส 5711056605019 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1736 นางสาววิไลวรรณ ทองแท้ 5811011340040 แกไ้ข
1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวห้ามมีรอยลบ ขีด 
ฆ่า   2. ส าเนาบตัรผูใ้หญ่บา้นไม่ชดัเจน   3. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1737 นายธนวฒัน์ จีนด า 5711011470006 แกไ้ข

1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว-ชาย   2. 
หนา้ 4 ติดรูปถ่ายและวาดแผนท่ีบา้นส่งใหม่  3. ขาด
ส าเนาสมุดธนาคาร  4. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ
 5. ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu  6. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



445

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1738 นางสาวเจนจิรา ปรีชา 5811011510004 แกไ้ข 1. ขาดความคิดเห็นอาจารย์
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1739 นางสาวสุภาพร บูรณะ 5811011540078 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. บตัรประชาชนมารดา
หมดอาย ุ  3. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้ง
กรอกประกอบอาชีพนกัศึกษา  4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1740 นางสาววรรณชนก เลขมิตร 55113400080 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของบิดา  2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1741 นางสาวทศันียา ชฎารัตน์ 56113400023 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนบิดา-มารดาหมดอาย ุ  2. ขาดผลการ
เรียน   3. ขอดูโครงการท่ีท าจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1742 นางสาวสุกานดา ดิษฐาภรณ์ 5711011520013 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ  2. ขอดูรายละเอียด
การท าจิตอาสา   3. ขาดรูปถ่ายร่วมกบัผูรั้บรอง
กิจกรรมจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



446

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1743 นางสาวพชัราภรณ์ จนัทรเภา 5711056605063 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัร
ผูรั้บรองฯ  2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1744 นางสาวพรพิมล เพชรสุภา 5711011809002 แกไ้ข ขอรายละเอียดโครงการจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1745 นายปฐมพงศ ์พงศนุ์รักษ์ 5711011445024 แกไ้ข

1. ขาดหนา้ 4   2. ขาดเอกสารบิดา   3. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรผูรั้บรอง   4. 
ขาดผลการเรียน  5. ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ E-st  6.
 ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1746 นายนเรศ นิสายานนท์ 5811011801088 แกไ้ข ส่งแบบค าขอกูใ้หม่ทั้งชุด ส่งพร้อมเอกสารประกอบ
แบบค าขอกูใ้ห้ครบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1747 นางสาวอรอนงค ์สุวรรณ 5811011570049 แกไ้ข ขอรายละเอียดโครงการจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1748 นางสาวปฐมาภรณ์ จนัทรภกัดี 5811056150028 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวกรอกขอ้มูลเฉพาะ
บิดามารดาเท่านั้น   2. ขอดูโครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1749 นางสาวพนชักร บุญชูวงศ์ 5711012760200 แกไ้ข
1. หนา้ 4 ส่งใหม่ วาดแผนท่ีบา้นให้ละเอียด   2. ขาด
ส าเนาบตัรประชาชนบิดา   3. ขอรายละเอียดท่ีท าจิด
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1750 นางสาววรดา ทองปาน 5811011448178 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่ตอ้งกรอกรายไดข้องนกัศึกษาและ
พ่ีสาว    2. ขาดหนา้ 4   3. ขาดส าเนาบตัรประชาชน
มารดา   4. ขาดส าเนาใบหยา่   5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1751 นางสาวธณัยรัศม ์จารุกฤษรัศมี 5711011446094 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1752 นางสาววิจิตรา สุริยโชติ 5811011448124 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ  2. ขาดผลการเรียน   
3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1753 นางสาวศุภรัตน์ เอ่งฉว้น 55113400118 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกขอ้มูล
มารดา  2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1754 เด็กชายชานนท ์ขนานใต้ 56569900035 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1755 นางสาวอารีรัตน์ บุตรเผียน 56569900008 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1756 นายไกรวฒัน์ หมดจด 56114450159 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1757 นางสาวชยาภรณ์ ลู่เด็นบุตร 5711056605050 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
บิดา   2. ขาดสลิปเงินเดือนบิดา   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1758 นางสาวปุญญิศา เรืองขนาบ 5711011804105 แกไ้ข

1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว ไม่ตอ้งกรอกอาชีพ
 สถานท่ีท างานของผูข้อกู ้  2. ขาดผลการเรียน  3. 
ขอดูโครงการจิตอาสา   4. แบบค าขอกูผ้่านระบบ 
E-stu ไม่กาค่าครองชีพ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1759 นางสาวอรนิดา สะมาน 5711011180120 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกรายได้
มารดา   2. จิตอาสาขาด 28 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1760 นางสาวสุจิรดา หนูแกว้ 5811011805007 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ขาด
หนา้ 3   3. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



450

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1761 นางสาวเจนจิรา ลุง้ก่ี 5811056722001 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
บิดามารดา   2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1762 นางสาวพิไลลกัษณ์ จีนหนู 5811011510051 แกไ้ข
1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอก
ขอ้มูลบิดา   2. ขอดูโครงการเปเปอร์มาเช่ และ ตะไคร้
 ยงุลาย

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1763 นางสาวพรลภทัร ไมแ้กว้ 5811011320028 แกไ้ข
1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัร
ผูรั้บรอง   2. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดา   3. 
ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1764 นางสาวนฐัชริตา นาวีวอ่ง 5711056605032 แกไ้ข ขอดูโครงการจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1765 นายนราธิป อุปไชย 5811056160060 แกไ้ข
1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. ส่งส าเนาบตัร
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของบิดาใหม่  3. 
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



451

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1766 นายชชัวรินทร์ แซ่แต่ 5811011448005 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1767 นายอติเทพ เนตรบุตร 5711011801067 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1768 นายธงชยั เพง็งาน 55113400123 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1769 เด็กหญิงนฐัมล เครือทอง 56113200069 แกไ้ข

1. ขาดหนา้ 3   2. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
และส าเนาบตัรผูรั้บรองตอ้งใชป้ากกาหมึกสีน ้าเงิน   3.
 ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว   4. ขาดผล
การเรียน   5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1770 นายเฉลิมพล ต่อฑีฆะ 5711011820014 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1771 นางสาวธญัจิรา ศรีอุตตะ 5811056990095 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาทะเบียนบา้นบิดา  2. ส าเนาทะเบียนบา้น
มารดาไม่ชดัเจน   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



452

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1772 นายณชัพล ชูสมคัร 56114450032 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1773 นางสาวศศิวิมล ประถิน 5811011460108 แกไ้ข 1. ขอรายละเอียดการปรับภูมิทศัน์ ฯ   2. ขาดหนา้ 3
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1774 นายณรงคพ์นัธ์ ล่ิมศิลา 5711011446081 แกไ้ข 1. ถ่ายรูปบา้นและแผนท่ีบา้นส่งใหม่   2. ขอพบเร่ือง
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1775 นางสาวสรัญญา เศวตอญัมณี 5711056605065 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาด
หนงัสือรับรองเงินเดือนมารดาจากร้านอาหารตามสั่ง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1776 นางสาวชุลีกร ทองนาค 5811011470038 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



453

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1777 นางสาวษมาภรณ์ แกว้ดอนรีย์ 5811011801014 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร   2. ขาดส าเนาทะเบียนบา้น 
  3. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอก
ประกอบอาชีพนกัศึกษา   4. ขาดหนงัสือรับรอง
สถานภาพครอบครัว  5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1778 นางสาวสุวจันี ฟเูฟ่ือง 55113200016 แกไ้ข

1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอก
ประกอบอาชีพนกัศึกษา   2. บตัรผูรั้บรองรายได้
หมดอาย ุ  3. ขาดผลการเรียน   4. ขอดูโครงการท่ีท า
จิตอาสา   5. ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งผูรั้บรองกิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1779 นางสาวจิราภรณ์ เรืองฤทธ์ิ 56113200043 แกไ้ข 1. ขาดผลการเรียน   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1780 นางสาวสายธาร วิภาคหตัถกิจ 55113400220 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนของบิดา   2. ขาดแบบค า
ขอกูผ้่านระบบ E-stu   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



454

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1781 นางสาวอรพิน พลูเพ่ิม 5811011553006 แกไ้ข

1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   
3. ขาดส าเนาบตัรประชาชนมารดา   4. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว   5. ขาดแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบ E-stu   6. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1782 นางสาวศศิวิมล นุย้สวี 5711011460109 แกไ้ข 1. ขาดหนา้ 4    2. ขาดผลการเรียน   3. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1783 นางสาวน ้าทิพย ์เมืองปลอด 5711011801017 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ขาด
ส าเนาทะเบียนบา้นนกัศึกษา   3. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   4. ขาดผลการเรียน   5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1784 นางสาวณฐัวดี ทะนุชิต 5811011804050 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 กรอกจ านวนพ่ีนอ้งให้ครบส่ีคน   2. 
ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



455

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1785 นางสาวอาทิตยา ชิราพร 55113400093 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว และส าเนา
บตัรผูรั้บรอง   2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1786 นางสาวดาลิกา กนัยา 5811056990065 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1787 นายนฤเบศร์ คงบุรี 5711056160117 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ 

กยศ.1788 นางสาวก่ิงกาญจน์ สวสัดี 5711011460098 แกไ้ข

1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว  2. ขาดหนา้
 3   3. ขาดส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียน
บา้นอา   4. ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ  E-stu   5.ขาด
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1789 นางสาวรังสิตา นนัตมาศ 5811011030041 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1790 นางสาวปรางคทิ์พย ์รักบ ารุง 5711011460051 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



456

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1791 นางสาวมาริสา เสวตเวช 5811056601090 แกไ้ข

1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ขาด
ส าเนาทะเบียนบา้น-ส าเนาบตัรประชาชนนกัศึกษา   3.
 ขาดส าเนาทะเบียนบา้นบิดา   4. ขาดเอกสารของ
มารดา  5. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและ
ส าเนาบตัรของผูรั้บรองฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1792 นางสาวอมัราวดี นิลอาญา 5811011448094 แกไ้ข
1. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร   2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรของผูรั้บรองฯ   3. 
ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1793 นายณฐัพงศ ์พรหมใจดี 5811056721127 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1794 นางสาวปพชัญา เพชรสงวน 5811011445100 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1795 นางสาวอนญัญา เรืองอ่อน 5711011801088 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
ของตา   2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



457

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1796 นางสาวเนตรชนก ตนัศิริทรัพย์ 5711011820045 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.1797 นางสาวนิตยา แกว้เพช็ร 5711056605046 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย  2. จิตอาสา
ขาด 20 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1798 นางสาวเยาวลกัษณ์ พรมภกัดี 5711012760162 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนของมารดา   2. ขาดแบบ
ค าขอกูผ้่านระบบ E-stu   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1799 นางสาวชนกสุดา หมดชยัภูมิ 5811011460063 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1800 นางสาวทิพวลัย ์จูจุย้เอ่ียม 5811011820084 แกไ้ข ส่งแบบค าขอกูพ้ร้อมเอกสารประกอบให้ครบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1801 นางสาวฐาปนี ช่วยชูหนู 5811012760110 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ขาดผล
การเรียน   3. จิตอาสาขาด 12 ชม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



458

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1802 นางสาวอรุณี นพเก้ือ 55113400104 แกไ้ข 1. ปร๊ิน E-stu ส่งใหม่ไม่ชดัเจน   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1803 นางสาวหน่ึงฤทยั ปลัง่ดี 5811011805056 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว  2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1804 นางสาวอรกญัญา ผดากุลพชัร 55113200123 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1805 เด็กหญิงกานตพิ์ชชา รอดปังหวาน 56113400067 แกไ้ข
1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอก
ประกอบอาชีพนกัศึกษา   2. ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนมารดาจากร้านก๋วยเต๋ียว

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1806 นางสาวจุฑามาศ นุย้เมือง 5711011553056 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

29 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



459

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1807 นางสาวชลธิชา จิตนุ่ม 5811011809046 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1808 นางสาวนพรัตน์ บุญคง 5711056605006 แกไ้ข
1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนของบิดา   2. ขาดส าเนา
บตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา  3. 
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1809 นายจิระพนัธ์ คงมี 5811012760098 แกไ้ข
1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา 2. ใบ  2.  บตัรประชาชน
มารดาหมดอาย ุ  3. ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1810 นางสาวสุนิสา วิมลศรี 55113400107 แกไ้ข
1. ความคิดเห็นอาจารยก์รอกขอ้มูลไม่ครบ   2. ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   3. ขาดจิตอาสา  4. 
แบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu ไม่ชดัเจน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



460

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1811 นางสาวชฎาพร รัตนเทพี 5811011801050 แกไ้ข

1. ขาดหนา้ 4  2. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา  3. ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรผู ้
รับรองฯ   4. ขาดส าเนาใบหยา่  5. ขาดจิตอาสา  6. 
ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu

ส่งเอกสารวนัท่ี 
29 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1812 นางสาวผุสชา นครพฒัน์ 5711011320002 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีชาย   2. ขาดรูป
ถ่ายร่วมระหวา่งนกัศึกษากบัผูรั้บรองกิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1813 นางสาวพิลมัภา สกุลแพทย์ 5711011180122 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1814 นางสาวธญัญลกัษณ์ พนัธ์เสน 5711011804015 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 กรอกจ านวนพ่ีนอ้งให้ครบ 2 คน   2. 
ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา  3. บตัรประชาชนบิดา-
มารดาหมดอาย ุ  4. ขอดูโครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1815 นางสาวองัคณา คงกระพนัธ์ 5811011570084 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ขาด
ส าเนาบตัรนกัศึก าษา   3. หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวไม่กรอกรายไดบิ้ดา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



461

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1816 นายวรพจน์ จนัทร์สุวรรณ 5811056150037 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1817 นางสาวมินทม์นัตา รอดศิลป์ 5811056723024 แกไ้ข ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนกัศึกษากบัผูรั้บรองกิจกรรมฯ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1818 นายวีรศกัด์ิ ช่วยแกว้ 5811011448066 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1819 นางสาวทิพยสุ์คนธา นอ้ยส าลี 55113400165 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนนกัศึกษาหมดอาย ุ 2. บตัร
ประชาชนมารดาหมดอาย ุ  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1820 นางสาวมณัฑิรา จารุสิริรังษี 56113400068 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวมีรอยลบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



462

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1821 นางสาวอารยา เหมหมาด 5711011510092 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1822 นางสาวสายทิพย ์สมก าลงั 56113200041 แกไ้ข 1. ขาดผลการเรียน   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1823 นายไตรรัตน์ ปัญญาวิพากษ์ 5711056160031 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา  2. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร 
  3. บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ  4. ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรของผูรั้บรองฯ 
 5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1824 นางสาวชิสากญัญ ์เดชภาธร 56114450061 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดาจากร้านก๋วยเต๋ียว
   2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



463

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1825 นางสาววรางคณา เทพรักษ์ 5811012760034 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา  2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1826 นางสาวรุ่งไพลิน ดีแยม้ 5811011470004 แกไ้ข ส่งแบบค าขอกูพ้ร้อมเอกสารประกอบแบบค าขอกูใ้ห้
ครบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1827 นายธนากร อมรฤทธิกิจ 5811056721121 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัร
ของผูรั้บรองฯ  2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1828 นางสาววริษฐา สพเจริญ 5711011491003 แกไ้ข ปร๊ินแบบค าขอกูส่้งใหม่พร้อมเอกสารแนบให้ครบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1829 นายวชัรพล สุขส าราญ 5711011570020 แกไ้ข 1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกขอ้มูลผู ้
รับรอง  2. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



464

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1830 นางสาวนิสรีน เหมรัญ 5811056601031 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ  2. ขาดใบปะหนา้
จิตอาสา   3. ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนกัศึกษากบัผู ้
รับรองกิจกรรมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1831 นางสาวนาเดียร์ เจ๊ะบา 5711011940113 แกไ้ข
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์  2. ส่งส าเนาบตัร
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของบิดาใหม่   3. 
ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1832 นางสาวนพวรรณ โลหะจินดา 5811056150051 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. จิต
อาสาขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนกัศึกษากบัผูรั้บรอง
กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1833 นางสาวลกัษิกา หลงเอ 5811056601083 แกไ้ข เขียนรายละเอียดท่ีท าจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



465

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1834 นางสาวศรัญญา ขุนอินทร์ 5811056990021 เอกสารครบ

กยศ.1835 นางสาวชวิศา เรืองชู 5711011540008 แกไ้ข

1. หนา้ 3 ไม่เขียนช่ืออาจารย ์และช่ือนกัศึกษา   2. 
บตัรประชาชนของบิดาหมดอาย ุ 3. หนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวและส าเนาบตัรผูรั้บรองตอ้งใช้
ปากกาหมึกสีน ้าเงิน   4. ขาดผลการเรียน   5. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1836 นางสาวนฤมล บุญชิต 5811011470059 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1837 นางสาวชนนิกานต ์ทรงกิจ 55113400192 แกไ้ข 1. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
ของบิดาใหม่   2. ท าจิตอาสาใหม่ 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



466

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1838 นางสาวแพรพลอย วงศส์วสัด์ิ 5711012760070 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1839 นางสาววลีพร เซ่งง่าย 5811011491048 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1840 นางสาววศิณี เถรวอ่ง 5711011809011 แกไ้ข

1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนของนกัศึกษา   2. ขาด
ส าเนาสมุดธนาคาร   3. บตัรประชาชนบิดา-มารดา
หมดอาย ุ  4. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวให้เขียน
ดว้ยลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั  5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1841 นางสาวนิลวดี ชูเกล้ียง 5811011470084 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1842 นายอศันยั ขาวเนียม 5811011030018 แกไ้ข 1. ขาดหนา้ 3   2. แบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu ไม่
ระบุคณะท่ีเรียน   3. ขอรายละเอียดท่ีท าจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1843 นางสาวจนัทร์จิรา รุ่งเรือง 5711011804061 แกไ้ข
1. ขาดหนา้ 4   2. บตัรผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมดอาย ุ  3. 
ขาดส าเนาใบมรณบตัรของบิดา   4. ขอรายละเอียด
โครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



467

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1844 นางสาวเปรมฤดี ขุนราม 5711011520063 แกไ้ข ขอดูโครงการท่ีท าจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1845 นางสาววรรณรัตน์ รัตจะรันทร์ 5811056990042 แกไ้ข 1. ส่งรูปถ่ายและแผนท่ีบา้นใหม่   2. ขาดส าเนาสมุด
ธนาคาร   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1846 นางสาวดารุณี ชูศรี 55113400009 แกไ้ข ขอรายละเอียดท่ีท าจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

15 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1847 นางสาวอิสราภรณ์ สุขจนัทร์ 55113400004 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1848 นางสาวสุพพตัรา รัตนะโช 5711056723058 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1849 นายวิทยา แสงจนัทร์ 5811012760082 แกไ้ข 1. ขาดหนา้ 3   2. ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



468

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1850 นายณฐัพล หนูนุ่น 5811012760105 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1851 นายภูวดล นุ่นเกล้ียง 5811056150032 แกไ้ข ขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนกัศึกษากบัผูรั้บรองกิจกรรม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1852 นางสาวสุวยับะห์ ลาเตะ 5811011809055 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1853 นางสาวลกัคณา แซ่ตนั 5711011820024 แกไ้ข 1. ขาดหนา้ 3   2. ขาดจิตอาสา   3. ผลการเรียนขาด
รับรองส าเนา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1854 นางสาวรุจิรา สะอิ 5711011150045 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. 
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่กรอกท่ีอยูบิ่ดา-
มารดา   3. ขอรายละเอียดท ากิจกรรมจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



469

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1855 นางสาวสุรางคณา ไข่มุกข์ 5711056990067 แกไ้ข ขอพบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1856 นางสาวอรุณวรรณ สกุลนาทอง 56113400051 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

กยศ.1857 นายฟรุกอร์น เจ๊ะเตะ 5711056723028 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1858 นางสาวสุภาวดี สุขสีแกว้ 5711011940046 แกไ้ข 1. บตัรประชาชนบิดาหมดอาย ุ  2. บตัรประชาชน
เจา้ของอู่หมดอาย ุ   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1859 นายซุกิฟลี ดอเล๊าะเจ๊ะแต 5711020660052 แกไ้ข ส่งแบบค าขอกูพ้ร้อมเอกสารประกอบให้ครบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1860 นางสาวฟาดีละห์ คาเซ็ง 5811011809078 แกไ้ข
1. หนา้ 2 ขอ้ 8 ไม่ตอ้งกรอก   2. หนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวให้เขียนดว้ยลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั  
 3. ขอดูโครงการจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



470

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1861 นางสาวจินตนา กล่ินกุหลาบ 5711011340019 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ขาดรูป
ถ่ายและแผนท่ีบา้นท่ีบิดา-มารดาพกั

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1862 นางสาวณฐัชา แสนศรี 5711011809013 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1863 นางสาวดวงกมล พลูสวสัด์ิ 5811056605066 แกไ้ข 1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1864 นางสาวสมหญิง จริงประโคน 5711012760058 แกไ้ข ส่งเอกสารประกอบแบบค าขอกูใ้ห้ครบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1865 นางสาวศิจิยา ผ่ึงผดุง 5711011804020 แกไ้ข
1. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
ของบิดา-มารดาใหม่   2. ขอดูโครงการจิตอาสา การ
เงินฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



471

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1866 นางสาวอจัจิมา แสงอากาศ 55113400077 แกไ้ข
1. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอกผูข้อกู้
ประกอบอาชีพนกัศึกษา   2. บตัรผูรั้บรองรายได้
หมดอาย ุ  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1867 นายพีรพล จนัทร 5811011732053 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กยศ.1868 นางสาวปวีณา แซ่โงว้ 5811011801034 แกไ้ข

1. หนา้ 4 ส่งใหม่   2. หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
ให้เขียนดว้ยลายมือเดียวกนั ห้ามมีรอยลบขีดฆ่า   3. 
ขาดผลการเรียน   4. ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ E-stu  
 5. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1869 นางสาวสุกญัญา สุภาเรือง 5711011510075 แกไ้ข

1. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น
ของบิดา-มารดาใหม่   2. หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวไม่กรอกท่ีอยูบิ่ดา-มารดา   3. ขอพบเร่ือง
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1870 นางสาววรุณกาญจน์ จิตตส์กัคุณา 5711011460077 แกไ้ข
1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. บตัรประชาชนบิดา-
มารดาหมดอาย ุ  3. ขาดจิตอาสา  4. แบบค าขอกูไ้ม่
ลงช่ือผูข้อกูย้มื

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



472

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1871 นายวรกมล จนัทร์ศรี 5811011448162 แกไ้ข 1. ส าเนาใบมรณบตัรขาดรับรองส าเนา   2. ขอสลิป
เงินเดือนฉบบัจริง   3. ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1872 นางสาวนภสัสร พงศดี์ตระกูล 5811011320070 แกไ้ข
1. ขาดรูปนกัศึกษา   2. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอก
สถานศึกษาพ่ีชาย  3. ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือน
ของมารดา  4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1873 นางสาววาสนา คาดหมาย 55113400207 แกไ้ข
1. ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2. ขาดหนา้ 4   3. ขาดส าเนา
บตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนมารดา   4. ขาดจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
15 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1874 นางสาวกุลศิริ วงษสี์ดา 5711011446099 แกไ้ข  ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของมารดา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1875 นางสาวธญัญลกัษณ์ จนัประทีป 5711011510076 แกไ้ข
1. ขาดรูปถ่ายและท่ีพกัของมารดา   2. ขาดส าเนาบตัร
นกัศึกษา  3. ขอพบนกัศึกษาเร่ืองจิตอาสาและหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



473

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1876 นางสาวทิวาพร สุขเทพ 5711011180099 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2.  ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว  3. ขาดผลการเรียน   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1877 นางสาวอาริสา จ้ิมจีน 5711011445087 แกไ้ข ส่งเอกสารประกอบแบบค าขอกูใ้ห้ครบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1878 นางสาวสิริกาญจน์ พงศก์าญจนโกมล 5711056160023 แกไ้ข ส่งแบบค าขอกูพ้ร้อมเอกสารประกอบให้ครบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1879 นางสาวสุรถมงคล โพธ์ิทอง 5711011540067 แกไ้ข 1. หนา้ 2 ขอ้ 7 ไม่กรอกสถานศึกษาพ่ีสาว   2. ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1880 นางสาวอารีรัตน์ ม่วงศิลา 5711011470041 แกไ้ข
1. ขาดหนา้ 4   2. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบา้นของมารดาใหม่   3. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



474

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1881 นางสาวรสรินทร์ มงคลศิริ 5811011448157 แกไ้ข 1. ขาดหนา้ 4   2. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว 
  3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1882 นายวรวฒิุ แซ่ชุง 5711011445083 แกไ้ข ส่งแบบค าขอกูพ้ร้อมเอกสารประกอบให้ครบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1883 นายสยาม กริมาร์ด 5711011446003 แกไ้ข ขอรายละเอียดจิตอาสาท่ีท า
ส่งเอกสารวนัท่ี 

30 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1884 นางสาวนทัมล สงัขท์อง 5811011801005 แกไ้ข
1. บตัรประชาชนมารดาหมดอาย ุ  2. หนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวไม่กรอกอาชีพบิดา-มารดา   3. ขาด
ส าเนาบตัรผูรั้บรองฯ   4. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กยศ.1885 นายนภดล แซ่ต๋วง 56114450175 แกไ้ข 1. ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา   2. ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



475

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กยศ.1886 นางสาวธิติยา เสนียว์ฒัน์ 5811011820082 แกไ้ข 1. ขาดเอกสารของมารดา   2. ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   3. ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

1887 นายภูเบศร์ มธัราช 55117960036 แกไ้ข 1.ขาดส าบตัรประชาชนมารดา  2.ขาดหนา้ท่ี1หนงัสือ
รับรองรายไดบิ้ดา  3.ขอพบสอบถามกิจกรรมจิตสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

1888 นายศกัด์ิทวี หวงัสป 55567210016 แกไ้ข 1.ขาดส าบตัรประชาชนมารดา  (ท่ีส่งมาบตัรหมดอายุ
แลว้ ม.ค.58)

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

1889 นางสาวเกสรา เกิดบวั 55118140005 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของบิดาและมารดา  2.ขาด
ส าเนาบตัรประชาชชนบิดาและมารดา  3.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1890 นายณฐัพงษ ์ ข  าสุวรรณ 56567310014 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของบิดาและมารดา  2.ขาด
ส าเนาบตัรประชาชชนบิดาและมารดา  3.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.    4.ขาด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



476

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

เวน้กู.้1891 นางสาวมาริษา  วิวาสุขุ 5711056605020 แกไ้ข

1.เขียนขอ้มูลเพ่ิมในขอ้ 2,7   2.ขาดหนา้ท่ี5หนงัสือ
รับรองรายได ้ 3.ขาดส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูล
ผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   5.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1892 นางสาวมาริษา  จ  าปากุล 5711011340023 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 6 หนงัสือรับรอสถานภาพครอบรัว  2.
ขอส าเนาบตัรขา้ราชการผูใ้หญ๋บา้นใหม่(ท่ีส่งมา 
ส าเนาไม่มี วนั เดือน ปี ระบุวนัหมดอายุ)  3..ขาด
ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   4.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



477

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

เวน้กู.้1893 นางสาวจุฑาภทัร  ค  าดี 5711056160010 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา   2.ให้มารับหนา้ท่ี5
 ไปเขียนขอ้มูลท่ีอยู ่อาชีพ รายได ้ของมารดาให้ครบ  
 3.ขอหนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา จากห้างศรีเทพ
เคเบิ้ลทีวี (ถา้บิดาเป็นเจา้ของห้างศรีเทพเคเบิ้ลทีวี ก็
ไม่ตอ้งท าหนงัสือรับรองเงินเดือน)  4.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

1894 นางสาวกงัสฎาร  ประทุมมา 55114450039 แกไ้ข 1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1895 นางสาววิภา  บุญเช่ียว 5711056723046 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
ของบิดา  2.ขาดส าเนาใบหยา่(ให้บิดาเซ็นช่ือรับรอง
ส าเนา)  3..ขาดส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่าน
ระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   4.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



478

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

เวน้กู.้1896 นางสาวเจนจิรา  ฤทธ์ิยิม้ 5711011448044 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา(ท่ีส่งมา ส าเนาขาด
ดา้นหลงัของบตัร)  2..ขาดส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอก
ขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   3.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

1897 นางสาวจิรนุช หาสูงเนิน 55569900006 แกไ้ข

1.สอบถามวา่  บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ  ท่ีนศ.ส่งมา เป็น
ส่วนหน่ึงของวิชาท่ีเรียนหรือไม่   ถา้เป็นจะไม่ผ่าน
ตามท่ี  กยศ. ก าหนดไว ้  นกัศึกษาตอ้งท า กิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ  มาส่งใหม่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1898 นางสาวจุฑามาศ  บุญตา 5811011805050 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคารกรุงไทย    2.ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นของมารดา    3.ขาดส าเนาแบบค าขอกูท่ี้
กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559
   4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ   5.ขาดส าเนาใบเกรดทุกภาคการ
เรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



479

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

1899 นางสาวอุรัสยา  สุทธิประภา 5811011814088 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี 3 -4  2.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือน
มารดา    3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

1900 นางสาวชวิศา  สุทธิประภา 5811011814089 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี 3 -4  2.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือน
มารดา    3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1901 นางสาวรจนา  ประไพมาลี 5811011448002 แกไ้ข
1หนา้ท่ี1 , หนา้ท่ี4   เขียนท่ีอยูใ่ห้ครบ    2.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1902 นางสาวสิริวรรณ  สุพรรณสุด 56569900043 แกไ้ข 1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



480

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

เวน้กู.้1903 นางสาวนิภาพร  วิชิตโพธ์ิกลาง 5811011553075 แกไ้ข

1.เขียนขอ้มูลหนา้ท่ี 1-3 ให้ครบ   2.หนา้ท่ี5ท าใหม่
(ให้ผูรั้บรองเขียรายละเอียดพร้อมเซ็นรับรอง)  3. ให้
ส่งส าเนาบตัรราชการท่ีบตัรยงัไม่หมดอายุ(ท่ีส่งมา
บตัรหมด 6 เม.ย.59)  4.ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษาของ
นกัศึกษา   5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1904 นางสาวพิมพาพร  ศรีคุณ 5811011820102 แกไ้ข
1.เขียนขอ้มูลขอ้ 9 ไม่ครบ   2.ท าหนา้ท่ี5ใหม่  ไม่ตอ้ง
ระบุ อาชีพ และ สถานท่ีท างานของนกัศึกษา   3.ขอ
พบสอบถามกิจกรรมจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1905 นางสาวปภาวี  รุ่งศรีทอง 5811011805055 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5หนงัสือรับรองรายไดม้ารดา  2. ขาด
ส าเนาบตัรราชการผูรั้บรองหนา้ท่ี 5  3.ขาดส าเนา
บญัชีธนาคารกรุงไทย  4.ขาดส าเนาใบมรณบตัรของ
บิดา  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



481

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

เวน้กู.้1906 นางสาวชลธิทรา  ทามนต์ 5811011806013 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2..ให้มารดาเซ็นช่ือรับรอง
ส าเนาสลิปเงินเดือนดว้ยหมึดสีน ้าเงิน  3.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1907 นายอธิยตุ  จึงสุทธิวงษ์ 5811056721078 แกไ้ข

1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ   2.ขาดส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของบิดา(ท่ีส่งมาบตัรหมดอายแุลว้ 25 ต.ค.
58)  3.เซ็นช่ือรับรองใบเกรด 4.เขียนขอ้มูลหนา้ท่ี 1-2 
และหนา้ท่ี5   5.ขาดหนา้ท่ี3 อาจารยท่ี์ปรึกษายงัไม่
เขียนแสดงความคิดเห็น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1908 นายจรูญวิทย ์ รัตนไพร 5811011805065 แกไ้ข

1.เขียนขอ้มูลหนา้ท่ี1-2ใหม(่ท่ีส่งมามีรอยลิควิคเยอะ
มาก)  2.ขาดหนา้ท่ี 3 หนงัสือแสดงความคิดเห็น
อาจารยท่ี์ปรึกษา   4.ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษาของ
นกัศึกษา  5.ขาดส าเนาใบเกรด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



482

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

เวน้กู.้1909 นางสาวศุทธินี  จอ้ยรักษา 5811011445055 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคารกรุงไทย  2.ท าหนา้ท่ี5ใหม่ 
เขียนรับรองดว้ยหมึกสีน ้าเงิน  3.ขอส าเนาบตัรผู ้
รับรองหนา้ใหม่ ให้เซ็นช่ือรับรองดว้ยหมึกสีน ้าเงิน 
3.ขาดภาพถ่าย นกัศึกษาคู่กบัคนเซ็นรับรองกิจกรรม
จิตอาสา   4.ให้นกัศึกษามาเขียนช่ือสกุล ของผูเ้ซ็น
รับรองกิจกรรมจิตอาสาเพ่ิมให้ครบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1910 นางสาวกาญจนา  ธีรธิติไชย 5811012760107 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาหนงัสือส าคญัการหยา่ร้างของบิดามารดา 
  2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ  3.ขาดหนา้ท่ี4รูปบา้นและ
แผนผงับา้น  4.ขาดหนา้ท่ี5รับรองรายไดรั้บจา้งเยบ็ผา้
มารดา(กรณีไม่มีคนจา้งประจ า) หรือถา้มารดาท างาน
รับจา้งมีเงินเดือนประจ า ขอหนงัสือรับรองเงินเดือน
มารดา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



483

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

เวน้กู.้1911 นางสาวอินทิรา  ธรรมะ 5811011540047 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 3-4   2.ขาดส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของมารดา (ท่ีส่งมาบตัรหมดอาย ุ1 ต.ค.58) 
 3.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนของบิดา และของ
มารดา  4.ขาดใบเกรด  5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ  6.ขาด
ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1912 นางสาวบุษยา  ผดุงภกัดี 5811011540058 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 3 หนงัสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย ์
 และ หนา้ท่ี5 รับรองรายไดม้ารดา  2.ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนของมารดา  3.
ขาดใบเกรด  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ   5.ขาดส าเนาแบบ
ค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูล  ผ่านระบบe-Studentloan   6.
ขาดส าเนาใบหยา่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



484

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

เวน้กู.้1913 นางสาวนารีรัตน์  มะลิวลัย์ 5811011806015 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 3 ความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา   2.
ขาดส าเนาใบมรณะบตัรของมารดา  3.นศ.เซ็นช่ือ
รับรองส าเนาใบมรณะบตัรของบิดา และ เซ็นรับรอง
ส าเนาค ายนืยนัท่ีปร้ินมาจากระบบe-Studentloan  4. 
ขาด บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1914 นางสาวธณชัชา  นวรัตน์ 5711011460028 แกไ้ข
1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ   2.ขาดหนา้ท่ี3การแสดงความ
คิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

เวน้กู.้1915 นางสาวสุพตัรา  จนัดาศรี 5711011460013 แกไ้ข
1.ขอพบนกัศึกษาเพ่ือนสอบถามรายไดข้องบิดาและ
มารดาท่ีนกัศึกษาเขียนมาในหนา้ท่ี 1  (หรือ นศ.จะ
โทรคุยท่ีเบอร์ 02-2445199 เวลา 9.00-11.00 น. )

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กรอ.1 นางสาวภานุชนารถ แก่นจนัทร์ 56567210006 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



485

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.2 นางสาวธญัญลกัษณ์ ภิเนษกรมณ์ 56567210015 เอกสารครบ

กรอ.3 นางสาวนพเกา้ มารังกูล 56567210050 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารพอ่ 2.ขาดบญัชีธนาคาร  3.ขาดกิจกรรม
36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.4 นางสาววรรณพร ค  าเกิด 56567210063 แกไ้ข

1.ขอใหม่เอกสารพอ่ ให้พอ่เซ็นช่ือดว้ยลายมือพอ่เอง  
2.ขอใหม่เอกสารแม่ ให้แม่เซ็นช่ือดว้ยลายมือแม่เอง  
3. ขาดบนัทึกแบบยนืยนัผ่านระบบe-studentloan  4.
มาติดต่อเขียนเพ่ิมเติมในเอกสาร ช่ือสถานท่ีทีท า
กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ

และด าเนินการต่อ



486

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.5 นางสาวนชัชา เกิดทวี 56567210070 เอกสารครบ

กรอ.6 นางสาวสวรินทร์ ผลอินทร์ 56567210085 เอกสารครบ

กรอ.7 นางสาวณชัชวกร จูส้กุล 56567210108 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



487

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.8 นางสาวนภสร ใจดี 56567210109 เอกสารครบ

กรอ.9 นางสาวอมัรัตน์ ศรีเนตร 56567210110 แกไ้ข 1.ขาดรูปนศ.1 ใบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.10 นางสาววิชยา เล้ียงบ ารุง 56567210120 เอกสารครบ

กรอ.11 นายวงศกร บุญแกว้ 56567210152 ตดัสิทธ์ิ เขียนค าร้อง 18.4.59

กรอ.12 นายอนวชั หงส์วฒันกุล 56119400006 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



488

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.13 นายมนตรี ศรีจนัทร์แยม้ 56119400013 เอกสารครบ

กรอ.14 นายธีระพฒัน์ แสนพลกรัง 56119400018 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดหนา้ท่ี 3 หนา้ท่ี4  หนา้ท่ี5  3. ขอ
ใหม่บตัรขา้ราชการ ท่ีส่งมามองไม่เห็นวนัหมดอายุ
บตัร   4.ขาดทะเบียนบา้นพอ่  5.บตัรประชาชนแม่
หมดอาย ุ 6. ขอใหม่บญัชีธนาคาร ส่งผิด เอาธ.กรุงเทพ
 มาส่ง  7.ขาดเกรด  8.ขาดบนัทึกแบบยนืยนัผ่านระบบ
e-studentloan  9. ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อ
สงัคม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.15 นายเทพฤทธ์ิ แฉลม้นงนุช 56119400021 แกไ้ข 1.ขาดขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



489

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.16 นายวชัริศ สงัขม์งักร 56119400046 เอกสารครบ

กรอ.17 นายจิราวธั วงศเ์งินยวง 56119400047 เอกสารครบ

กรอ.18 นายนิภทัร์ แจง้เกษม 56119400059 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



490

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.19 นางสาวคณินทรา สุขเมือง 56119400061 เอกสารครบ

กรอ.20 นายโกเมศ บุญส่ง 56119400065 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.21 นายชุติพนธ์ กล่ินมาลา 56119400069 เอกสารครบ

กรอ.22 นางสาววรกาญจน์ ละมุด 56119400103 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



491

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.23 นายชินวตัร พนัธ์ก  าเหนิด 56119400108 เอกสารครบ

กรอ.24 นายภานุพงษ ์สมบูรณ์ 56119400113 เอกสารครบ

กรอ.25 นายจิราวธุ วงศเ์งินยวง 56119400120 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



492

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.26 นายปณฐันนท ์นิยมสุข 56119400122 เอกสารครบ

กรอ.27 นางสาววรกาญจน์ ปภสัศรีวิจิตร 56119400133 แกไ้ข 1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.28 นางสาวรุ้งตะวนั กลดันุ่ม 56119400134 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



493

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.29 นายพงศธร สร่างโศก 56119400137 เอกสารครบ

กรอ.30 นางสาวสุพตัรา สุภเลิศ 56119400141 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.31 นายรังสรรค ์ลกัษมีการคา้ 56119400142 เอกสารครบ

กรอ.32 นางสาวอนุสรา วิชาธรรม 56119400146 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



494

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.33 นายกีรติ วารินทร์ 56567220009 เอกสารครบ

กรอ.34 นายรณกร พร้ากอ้น 56567220012 เอกสารครบ

กรอ.35 นางสาวอมริศา จอมค าสิงห์ 56567220015 แกไ้ข 1. ขาดหนา้ท่ี5  2.ขาดทะเบียนบา้นแม่  3. ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



495

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.36 นายเธียรกสานต ์ชาญณรงค์ 56567220027 เอกสารครบ

กรอ.37 นางสาวพชัริกา สุคนัธวงค์ 56567220031 เอกสารครบ

กรอ.38 นายธนวฒัน์ อุตระค า 56567220035 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



496

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.39 นายนิรมิต ภกัดียิง่ยง 56567220043 เอกสารครบ

กรอ.40 นางสาวจิราพร สอนทอง 56567220046 เอกสารครบ

กรอ.41 นายจิรัฏฐ์ พงษพ์านิชอกัษร 56567220050 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



497

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.42 นายสถาพร เจริญรัตน์จรูญ 56567220077 เอกสารครบ

กรอ.43 นางสาวศศิมาภรณ์ ค  าหอม 56567220080 เอกสารครบ

กรอ.44 นางสาวจารุมาศ พลไกร 56567220081 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



498

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.45 นางสาวชลธิชา นาคจาด 56118200003 เอกสารครบ

กรอ.46 นายธีรพนัธุ์ พืชการ 56118200014 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.47 นางสาวพิชามญชุ์ คิดเห็น 56118200024 เอกสารครบ

กรอ.48 นายจิราย ุสอนสุข 56118200026 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.49 นางสาวนนัทิมา พเูสา 56118200043 เอกสารครบ

กรอ.50 นางสาวเพญ็พรรณ ยิง่แม่นอาจ 56118200059 เอกสารครบ

กรอ.51 นางสาวอาภากร ฉตัรทอง 56118200067 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี5
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.52 นางสาวอาภารัตน์ บุญเรือง 56118200076 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.53 นางสาวเดียนา ชาญชยัพิชิต 56118200089 เอกสารครบ

กรอ.54 นายกมลชยั น่ิมสุวรรณ 56118200094 เอกสารครบ

กรอ.55 นางสาวกลัยา แกว้แกมทอง 56118200096 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



501

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.56 นางสาวสุภา นามแสงผา 56118200097 เอกสารครบ

กรอ.57 นางสาวอณิษฐา ธูปแกว้ 56118200100 เอกสารครบ

กรอ.58 นางสาวนิตยว์าภรณ์ พานทอง 56118200102 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



502

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.59 นางสาวสุกญัญา ตนัติเวชช านาญ 56118200111 เอกสารครบ

กรอ.60 นางสาวอรณี แสงอภยั 56118200114 เอกสารครบ

กรอ.61 นางสาวรัชดาภรณ์ ใบกวา้ง 56118200121 แกไ้ข 1.ขาดบญัชีธนาคาร   2. บตัรประชาชนพอ่หมดอาย ุ 
3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.62 นางสาวนิศรา นามสีฐาน 56118200122 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



503

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.63 นางสาวอรณี บินอบัดุลเลาะห์ 56118200124 เอกสารครบ

กรอ.64 นางสาวปวิตรา เอมหวาน 56118200129 เอกสารครบ

กรอ.65 นางสาวสุพรรษา แสงชาติ 56118200131 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.66 นางสาวรัตนาภรณ์ แก่นการ 56118200141 เอกสารครบ

กรอ.67 นางสาวณฐันิช เบญจาพิสุทธ์ิ 56565170017 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารแม่  2.ขาดใบหยา่  3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.68 นางสาวศศินภา เชยน่ิม 56565170018 เอกสารครบ

กรอ.69 นางสาวทศันีย ์บุญกอ้น 56565170041 แกไ้ข 1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



505

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.70 นางสาวพรรณนิภา โนนทบัทิม 56565170047 เอกสารครบ

กรอ.71 นางสาวทิวาลกัษณ์ วฒิุวยั 56565170049 เอกสารครบ

กรอ.72 นางสาวมิรันตี โต๊ะเถ่ือน 56565170052 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.73 นางสาวกมลพรรณ แยม้กล่ิน 56565170054 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี5 และบตัรขา้ราชการ  2.ท าใหม่หนา้ท่ี6
เขียนลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั   3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.74 นายสายฟ้า อินต๊ะจกัร์ 56565170061 แกไ้ข 1.ขาดบนัทึกแบบยนืยนัผ่านระบบe-stu   3. ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.75 นางสาวกษมา สอาดเหลือ 56565170074 เอกสารครบ

กรอ.76 นายณฐัพล สุพรรณโกมุท 56565170088 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.77 นางสาวชุติมา ตัง่สินชยั 56565170097 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.78 นางสาวสุธิดา กลางโยธี 56565170115 แกไ้ข 1.ขาด หนา้ท่ี4 หนา้ท่ี5   2..ขาดเอกสารแม่  3.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.79 นายเจษฎา เจริญรุ่งเรืองเสรี 56565170125 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3  2.ขาดหนา้ท่ี5 และบตัรขา้ราชการ  3. 
ขาดรูปนศ. และมาติดต่อเขียนขอ้มูลในหนา้ท่ี1ให้ครบ
  4.ทะเบียนบา้นของนศ.  5. ขาดเอกสารแม่  6. ขาด
บนัทึกยนืยนัผ่านระบบe-studentloan  7. ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.80 นางสาวจุไรลกัษณ์ ปรีพลู 56118020044 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.81 นางสาวชนากานต ์ตรีนิตย์ 56118020067 เอกสารครบ

กรอ.82 นางสาววรัญญา สุดแสวง 56118020072 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.83 นายกิติภูมิ มหเพลินจิตต์ 56118020089 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



508

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.84 นายธีรศกัด์ิ ศกัด์ิดา 56118020095 เอกสารครบ

กรอ.85 นางสาวประภารัตน์ หยอ่งบางไทร 56115200010 แกไ้ข 1.ขาดบตัรนศ.และบญัชีธนาคาร    2. ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.86 นางสาวเพชรา นุชแดง 56115200026 เอกสารครบ

กรอ.87 นายพิทยา พลูทวี 56115200037 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



509

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.88 นางสาวปิยวรรณ สิงหกมล 56115200038 เอกสารครบ

กรอ.89 นางสาววรรณวิภา ยิม้เจริญ 56115200061 เอกสารครบ

กรอ.90 นางสาวปิยวรรณ ทองบุราณ 56117300006 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.91 นางสาวกาญจนา ปรือปรัก 56117300012 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.92 นางสาวกนกกาญจน์ ใจหนกัแน่น 56117300017 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.93 นายสุริยา ยิง่ยง 56117300018 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.94 นางสาวกฤตญกร สิทธิพร 56117300019 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



510

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.95 นางสาวภูริศชญา จ าปากอ 56114600003 เอกสารครบ

กรอ.96 นางสาวปัณฑิตา ภทัรวดีดิษย์ 56114600005 แกไ้ข 1.ขาดบตัรนศ. 2. ขาดบนัทึกผ่านระบบe-studentloan 
3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.97 นางสาวเกศริน กล่อมจิตต์ 56114600006 เอกสารครบ

กรอ.98 นางสาวนริศรา คานีมูลา 56114600009 แกไ้ข
1.ขาดบตัรนศ.   2.ขาดบตัรประชาชนแม่  3.ขาดใบ
มรณบตัรพอ่  4.ขาดบนัทึกผ่านระบบe-studentloan 5.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคมฯ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



511

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.99 นายเลิศชยั ลีเลิศ 56114600014 เอกสารครบ

กรอ.100 นายจิราย ุมหทัธนะสิน 56114600034 แกไ้ข 1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อสงัคม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.101 นางสาวภทัราภรณ์ ยศอาลยั 56114600043 แกไ้ข
1.บตัรประชาชนบิดาหมดอายุ/2.ขาดใบยนืยนัการกู้
ผ่านระบบ 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.102 นางสาวพณัณิตา รุ่งทอง 56114600048 แกไ้ข

1.ขาดหนา้3   2.ขาดส าเนาบตัรประชาชนนกัศึกษา   
3.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร  4.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดแ้ม่ และส าเนาบตัรผูรั้บรอง  5.ขาดส าเนาใบ
แสดงผล (ดส.29) ทุกภาคเรียน  6.ส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล
ให้ครบถว้น  7.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.103 นางสาวกรณ์จิราลกัษณ์ เพียงพอ 56114600053 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.104 นางสาวจริยา จรีทรัพย์ 56114600057 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.105 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมนาม 56114600073 แกไ้ข

1.กรอกเกอกสารเพ่ิมหนา้1,2  2.ขาดส าเนาบตัร
ประชาชนบิดา  3.ขาดส าเนาใบแสดงผล(ดส.29)ทุก
ภาคเรียน 4.ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ิน
ใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น 4.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.106 นายอุกฤษฎ ์ไตรวงคย์อ้ย 56114600095 แกไ้ข

1.ขอพบกรอกเอกสารเพ่ิม 2.ท าหนา้5ใหม่ไม่ตอ้ง
กรอกอาชีพนกัศึกษา 3.ขาดส าเนาทะเบียนบา้น
นกัศึกษา 4.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร 5.ขาดส าเนาผ่าน
ระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถว้น 6.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
และขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนศ.และผูรั้บรองการเขา้
ร่วมโครงการ/กิจกรรม 7.ขาดหนา้ 4

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.107 นางสาวพชัรินทร์ แจง้จ  านรรจ์ 56114600106 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ 3,4,5     2.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน
ทุกภาคเรียน(ดส.29)    3.ขาดส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล
ให้ครบถว้น 4.ขาดขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.108 นางสาวกนกวรรณ เพียรจริง 56114600114 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา 2.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร 3.
ขาดส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้นมารดา 4.ขาด
ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น 5.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.109 นางสาวนุศรา แกว้ค  า 56206600020 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



515

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.110 นายอาชาวนนท ์ภู่เล็ก 56206600025 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อม
เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น 2.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.111 นายธีระวฒัน์ บ  ารุงทรัพย์ 56206600030 เอกสารครบ

กรอ.112 นางสาวปรียาพร สีหะวฒันกุล 56206600036 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.113 นายพิศุทธ์ิ เข็มทอง 56206600037 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ 5 +ส าเนาบตัรผูรั้บรอง 2.ขาดส าเนาผ่าน
ระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถว้น 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.114 นายอรรถพร วงษล์า 56206600038 แกไ้ข

1.ขาดรูปนกัศึกษา 2.ขาดเอกสารหนา้4 3.ขาดส าเนา
บตัรประชาชนนกัศึกษา 4.ขาดส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล
ให้ครบถว้น 5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.115 นายภูริช ไวคิด 56206600042 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรประจ าตวัผูรั้บรองรายได ้ 2.ขาด
ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น 3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.116 นางสาวชญานี ศรีจนัทร์ 56206600043 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้5 + ส าเนาบตัรผูรั้บรอง 2.ขาด
ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น 3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.117 นายอภิวฒัน์ สุทมา 56206600046 แกไ้ข

1.ขาดรูปบา้นท่ีกทม. 2.ขาดส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล
ให้ครบถว้น 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.118 นางสาวณฏัฐ์รดา เลิศสิทธิธนสกุล 56206600059 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4   2.ขาดส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล
ให้ครบถว้น  3.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.119 นายชาญชยั เพ่ิมบุญเยน็ 56206600067 แกไ้ข
1.ขอพบเพ่ือสอบถามเร่ืองบา้น  2.ขาดส าเนาผ่าน
ระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถว้น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.120 นายสยาม จิตรมัน่ 56206600070 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.121 นายอมฤทธ์ิ สร้อยสนธ์ิ 56206600072 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.122 นายเปรมวิทย ์ประมูลทรัพย์ 56206600074 เอกสารครบ

กรอ.123 นายพงษศ์กร คณะพนัธ์ 56206600080 เอกสารครบ

กรอ.124 นายธนกร เล็กเลิศสุริยา 56206600082 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้ 3,4,5   2.ขาดส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล
ให้ครบถว้น  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.125 นางสาวสุวรรณา กองเมือง 56206600088 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4   2.ขาดส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล
ให้ครบถว้น 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.126 นางสาวคณิศรา ไวยเนตร 56206600103 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา  2.ขาดรูปถ่ายบา้น   3.ขาด
ส าเนาบตัรนกัศึกษา  4.ขอพบกรอกเอกสารหนา้5
เพ่ิมเติม  5.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาค
เรียน(ดส.29)   6. ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloan 
พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น 7.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



520

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.127 นายพงศกร ธนะสุทธิพนัธ์ 56206600104 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ 4,5,6 + ส าเนาบตัรผูรั้บรอง   2.ขาดส าเนา
ผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรอง
ช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น  3.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
และขาดรูปถ่ายร่วมระหวา่งนศ.และผูรั้บรองการเขา้
ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.128 นางสาวศิวพร นุ่นค า 56206600116 เอกสารครบ

กรอ.129 นายจิรวฒัน์ พิศดู 56206600117 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



521

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.130 นายนิอซัรัน ลีฆะ 56206600121 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.131 นางสาวชลธิดา วาตะ 56206600126 เอกสารครบ

กรอ.132 นางสาวสุจิตรา เงินพา 56566010003 เอกสารครบ

กรอ.133 นางสาวยวุนัดา ศรีไทย 56566010011 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้ 5,6   2.ขาดส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุล
ให้ครบถว้น   3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.134 นางสาวราศินี รัตนาวิสุทธ์ิ 56566010015 ตดัสิทธ์ิ นกัศึกษาไม่กู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



522

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.135 นางสาวสุนิตรา ทองค า 56566010020 แกไ้ข

1.ขอพบแกไ้ขเอกสารหนา้1-2  2.ขาดเอกสารหนา้5  
3.ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อม
เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น  4.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.136 นางสาวก่ิงกาญจน์ ด านิล 56566010028 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloan พร้อมเซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น  2.ขอพบนศ.เร่ือง
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.137 นางสาวมินตรา เงินโสม 56566010029 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้ 4 (รูปบา้น)  2.ขาดส าเนาบตัร
ประชาชนแม่  3.ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloan 
พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น  4.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



523

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.138 นายพงษสิ์ทธ์ิ วงษก์นัหา 56566010032 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา  2.ขอพบกรอกเอกสารเพ่ิม  3.
ขาดส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของ
พอ่-แม่  4.ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloan พร้อม
เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น  5.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)  6.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.139 นางสาวฐิตาภา รอดเกิด 56566010040 เอกสารครบ

กรอ.140 นางสาวอรณิชา พลเยีย่ม 56566010043 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ

และด าเนินการต่อ



524

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.141 นางสาวสุพตัรา ทองค า 56566010056 แกไ้ข

1.ท าหนงัสือรับรองรายไดม้าใหม่ ไม่ตอ้งลงอาชีพวา่
นกัศึกษา  2.ขาดเอกสารหนา้6  3.ขาดส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloan พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถว้น  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.142 นางสาวสุรัสวดี จีนประดิษฐ์ 56566010057 เอกสารครบ

กรอ.143 นางสาวอมัพิกา จริยา 56566010059 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



525

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.144 นางสาววชิราพร พิทยานุรักษ์ 56566010060 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นแม่  2.ขาดเอกสารหนา้ 5  3.
ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloan พร้อมเซ็นรับรอง
ช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น  4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.145 นางสาวอภิญญา ถมประเสริฐ 56566010064 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้5  2.ขาดส าเนาบตัรประชาชนแม่  
3.ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloan พร้อมเซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น  4.ขอพบนศ.เร่ือง
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.146 นางสาวเรณุกา สวสัด์ิเดช 56566010070 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.147 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิโน 56566010080 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



526

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.148 นางสาวนวพร เกียรติอาธารชยั 56566010088 เอกสารครบ

กรอ.149 นางสาวจณิสตา ก่อเกียรติพงศ์ 56566010090 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.150 นายสนัติภิพฒัน์ ภิรมยค์ลอ้ย 56566040019 เอกสารครบ

กรอ.151 นางสาวปฐมา กนัยายาว 56566040023 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา  2.ขาดส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloan พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถว้น  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



527

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.152 นางสาวพรนภา ตราทอง 56566040042 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรประชาชนพอ่-แม่หมดอาย ุ 2.ขาดส าเนา
ผ่านระบบe-Studentloan พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถว้น  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.153 นางสาวสุนิสา สถาพร 56566040047 เอกสารครบ

กรอ.154 นางสาวนฤมล เทียงบุญ 56566050001 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



528

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.155 นางสาวธญัญารัตน์ สุขสมบุญ 56566050013 เอกสารครบ

กรอ.156 นางสาวเกศิณี บารมี 56566050027 เอกสารครบ

กรอ.157 นางสาวนรีกานต ์เตยอ่อน 56566050037 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.158 นางสาวนวพร ศรีอร่าม 56566050039 เอกสารครบ

กรอ.159 นางสาวอรทยั สุวรรณเพง็ 56566050041 เอกสารครบ

กรอ.160 นางสาววิรัญญา ยงไธสงค์ 56566050044 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.161 นางสาวกรกนก อารีย์ 56566050046 เอกสารครบ

กรอ.162 นางสาวกมลชนก เชาวนพานิช 56566050060 เอกสารครบ

กรอ.163 นางสาวศศิพร ชูแกว้ 56566050066 เอกสารครบ

กรอ.164 นายปิยวตัร รัตนวงค์ 5711011940070 แกไ้ข
1. ขาดหนา้ท่ี3,4   2.ขาดเอกสารแม่   3.ขาดเงินเดือน
แม(่ท างานต่างประเทศ)  4. แกไ้ขในระบบ ระบุช่ือ
คณะให้ถูกตอ้ง  5.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.165 นายธกานต ์แสงพุม่ 5711011940096 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3,4   2.ขาดทะเบียนบา้นขน.ศและบญัชี
ธนาคาร   3.ขาดทะเบียนบา้นพอ่และบตัรประชาชน
แม่   4.ขาดเงินเดือนแม่  5.รอผลเกรดสะสม2/58  6.
ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.166 นายธนโชติ ทองค า 5711011940119 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี3   2.ขาดบญัชีธนาคาร   3.ขาดขาด
เงินเดือนพอ่  4.รอผลเกรดสะสม2/58  5.ขาดกิจกรรม
36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.167 นางสาวอนญัญา วรโยธา 5711011940123 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี3   2.ขาดบตัรนศ   3.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.168 นายบุญฤทธ์ิ โตสุขโข 5711011940127 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารประกอบและเอกสารอ่ืนๆทั้งหมด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



532

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.169 นายมงคลชยั พงษเ์ก่า 5711011940130 แกไ้ข

1.ขาดภาพถ่ายบา้น  2.ท าใหม่หนา้ท่ี5 ไม่ตอ้งเขียน
อาชีพน.ศ   3.ขาดบญัชีธนาคาร  4.บตัรประชาชนพอ่
หมดอาย ุและขอใหม่ทะเบียนบา้นพอ่ ให้พอ่เซ็นช่ือ
รับรองส าเนามาใหม่  5.ขาดทะเบียนบา้นแม่   6.รอผล
เกรดสะสม2/58  7.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.170 นายณลัทวฒัน์ ชอ้ยเครือ 5811011940011 แกไ้ข

1.ท าหนา้ท่ี1ใหม่เขียนขอ้มูลพอ่และแม่ให้ครบ  2.
ขาดบตัรน.ศ  3.บตัรประชาชนพอ่หมดอาย ุ  4.ขาด
เอกสารแม่   5.ขาดเกรดทุกภาคเรียน  6.ขาดกิจกรรม
36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.171 นายณฐัพล พิมพม์หาทรัพย์ 5811011940014 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4   2.ท าใหม่หนา้ท่ี5เขียนขอ้มูลผิดช่อง   
3.ขาดบตัรนศ   4. ขาดเกรดทุกภาคเรียน  5.ขาด
บนัทึกผ่านระบบe-studentloan  6. ขอพบคุยกิจกรรม
36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.172 นางสาวภทัราภรณ์ อาจบ ารุง 5811011940024 แกไ้ข 1.ขาดรูปนศ1ใบติดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.173 นายกิตติศกัด์ิ สายค ายศ 5811011940035 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4  ,5,6และบตัรขา้ราชการ   2.ขอใหม่
บตัรประชาชนนศ.เซน้ช่ือมาดว้ย  3.ขาดบญัชีธนาคาร 
 4.ขาดเกรดทุกภาคเรียน  5.ขาดบนัทึกผ่านระบบ
e-studentloan   6.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.174 นายพงศภคั จูเผ่ือน 5811011940041 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5   2.ท าใหม่หนา้ท่ี6เขียนลายมือเดียวกนั
ทั้งฉบบั และเขียนขอ้มูลคนรับรองให้ครบ และเขียน
ให้ถูกตอ้งนศ.อยูใ่นความปกครองของนางธนพร 
โดยมีความสมัพนัธ์เป็นมารดา(ไม่ใช่ลูก)  3.รอผล
เกรดสะลม2/58  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.175 นายวงศกร วิหคหาญ 5811011940045 แกไ้ข 1.ขาดบตัรนศ.   2.รอผลเกรดสะสม2/58  3.ขอพบคุย
กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.176 นายนุชิต พวงล าเจียก 5811011940053 แกไ้ข 1.ขาดเหนงัสือเงินเดือนแม่   2.รอผลเกรดสะสม2/58  
 3.นศ.มาติดต่อเขียนระบุคนไหนท่ีท่ีรับรองกิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.177 นางสาวฉตัรทริกานต ์ทองค า 5811011940077 แกไ้ข 1.ขาดเกรดทุกภาคเรียน   2.ขาดบนัทึกผ่านระบบ
e-studentloan   3. ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.178 นางสาวธญัณศภทัรข ์เจริญศรี 5711011447003 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.  2. นศ.มาติดต่อเขียนค่าเทอมหนา้ท่ี2ให้
ถูกตอ้ง  3.ขาดทะเบียนบา้นนศ. และบญัชีธนาคาร   
4.ขาดทะเบียนบา้นแม่   5.ยงัขาดเกรดปี2557 และรอ
ผลกรดสะสม2/58  2.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.179 นางสาวรวิสรา อศัวนนทวงศ์ 5811011447002 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี2,4,5   2.ขาดรูปนศ.   3.รอผลเกรดสะสม
2/58   4.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.180 นางสาวโศศิษฐา เกียรติธนานนท์ 56114480005 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.181 นางสาวกมลทิพย ์ชาญธญัการ 56114480027 แกไ้ข

1.  ท าใหม่หนา้ท่ี1เขียนขอ้มูลแม่ลงในเอกสารให้ครบ 
 2. วาดแผนผงัไปบา้นใหม่ให้ชดัเจนกวา่น้ี  วาแฉพาะ
พ้ืนท่ีทางไปบา้นนศ.ไม่ตอ้งวาดจากกทม.     3.ขาด
หนา้ท่ี3,6 และบตัรขา้ราชการ   4.ขาดหนงัสือ
เงินเดือนแม่  5.ขาดเอกสารนศ.  6.ขาดเอกสารแม่  7. 
ขาดเกรดทุกภาคเรียน  8.ขอพบคุยกิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.182 นายธีรทรรศน์ ศรีสนัต์ 56114480051 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.183 นายวิทยตุ ลมูลศรี 56114480053 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.184 นางสาวมุกโกเมน พร้อมสมัพนัธ์ 56114480066 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี3 หนา้ท่ี5 และบตัรขา้ราชการ  2.ขาด
หนงัสือเงินเดือนพอ่  3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่อสงัคม  4.รอผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.185 นางสาวบุญฑริก เพช็รทบัทิม 56114480075 แกไ้ข
1.นศ.มาติดต่อเขียนหนา้ท่ี2ให้ครบ   2.ขาดหนา้ท่ี5,6
และบตัรขา้ราชการ  3. ขาดบนัทึกระบบe-studentloan 
  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม   5.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.186 นางสาวศิรินาฏ พารอด 56114480076 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



536

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.187 นางสาวสุธิตา ชวาฤทธ์ิ 56114480088 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.188 นางสาวกนกวรรณ ตนนัทย์ทุธวงศ์ 56114480102 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี4,5   2.ขอใหม่เอกสารยา่ ให้ยา่เซ็นช่ือ
ดว้ยลายมือตวัเอง  3.ขาดกิจกรรม36ช.ม  4.รอผล
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.189 นางสาวชุตินนัท ์วรรณฑิตย์ 56114480106 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารประกอบการกูท้ ั้งหมด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.190 นางสาวรัชนีกร ปวงค า 56114480108 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี3,5และบตัรขา้ราชการ     2.ขาดบตัรนศ.   
 3. ขา ดเอกสารพอ่และเอกสารแม่   4. ขาดเกรดทุก
ภาคเรียน  5.ขาดบนัทึกระบบe-studentloan  6. ขาด
กิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.191 นายศิวศร เตชะปัญญาสิน 56114480122 แกไ้ข
1.ขาดภาพบา้น  2.ขาดบตัรนศ.   3.ขาดใบหยา่  4.ขาด
หนงัสือเงินเดือนแม่  5.รอผลเกรด2/58   6.ขาด
กิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



537

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.192 นางสาวอารยา ช่วยค ้าชู 56114480130 แกไ้ข 1.ขาดใบหยา่   2.รอผลเกรด2/58  3.ขาดกิจกรรม36ช.ม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.193 นายกฤตภาส ศรีสุวรรณ 56114480133 แกไ้ข 1.ท าใหม่หนา้5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ.   2.ขาดเกรด
ทุกภาคเรียน   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.194 นางสาวสุภชัชานนัท ์จนัทร์เผ่ือน 56114480136 แกไ้ข 1.ขาดหนา้4   2.นศ.มาติดต่อเขียนขอ้มูลลงในหนา้ท่ี5
ให้ครบ  3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.195 นางสาวณฐัธิดา ภู่ระหงษ์ 56114480138 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดหนา้5 และบตัรขา้ราชการ   3.
ขาดทะเบียนบา้นนศ.และบญัชีธนาคาร   4.ขาด
เอกสารพอ่และแม่   5.รอผลเกรดสะสม2/58   6.ขาด
กิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



538

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.196 นางสาวสาธิตา เสือลาภู 56114480139 แกไ้ข

1.ขาดภาพบา้น  2.ขาดหนา้6   3.ขาดเอกสารแม่   4.
ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่    5.ขาดเกรอทุกภาคเรียน   
6.ขาดบนัทึกระบบe-studentloan   7. ขาดกิจกรรม36
ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.197 นางสาวผกามาศ มชับญัฑิต 56114480144 แกไ้ข
1. ขาดรูปนศ.   2. ขาดบญัชีธนาคาร  3.ขาดเอกสารพอ่ 
  4.ขาดใบหยา่   5.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่   6.รอผล
เกรด2/58   7.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.198 นางสาวเกวลิน สุนทรวดี 56114480147 แกไ้ข 1.ขาดเกรดทุกภาคเรียน   2. ขาดกิจกรรม36ช.ม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.199 นางสาวรัตนาภรณ์ อมรฤทธ์ิ 56114480152 แกไ้ข 1.ขาดหนา้3,5และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดเอกสารแม่   
3.เซ็นส าเนาเกรด   4.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



539

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.200 นางสาวมนสัชญา เจ๊ะเอเลาะ 56114480155 แกไ้ข 1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.201 นางสาวอารียา ภู่เอ่ียม 56114480167 แกไ้ข 1.ท าไม่หนา้5เขียนดว้ยลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั  2.ขาด
กิจกรรม36ช.ม   3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.202 นางสาวสุภาดา วงษจิ์นดา 56114480173 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.203 นางสาวอยัรดา ตนัญาศิริ 5711011448002 แกไ้ข 1.ขาดหนา้3   2.ขาดบนัทึกระบบe-studenrtloan   3.
ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.204 นางสาวนนทญา วิชยั 5711011448003 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.205 นางสาวปฏิมาพร ภกัตรวิลยั 5711011448016 แกไ้ข 1.ขาดหนา้3  2.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่และแม่   3.
ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



540

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.206 นางสาวศุภาวรรณ พวงพุม่ 5711011448017 แกไ้ข

1.ขาดหนา้3,5   2.ขาดเอกสารพอ่    3.ขาดบตัร
ประชาชนแม่   4.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่    5.ขาด
บนัทึกระบบe-studentloan   6.ขาดกิจกรรม36ช.ม   7.
รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.207 นางสาวสุชาดา รัตนิน 5711011448029 แกไ้ข 1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดหนา้3   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.
รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.208 นางสาวชชัฎาภรณ์ ฤกษดี์ 5711011448033 แกไ้ข 1.ขาดหนา้3   2.ขาดบนัทึกระบบe-studentloan   3.
ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.209 นางสาวสตัตบุศย ์นาจานทอง 5711011448051 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.210 นางสาวปิยพร สุวรรณบุญส่ง 5711011448069 แกไ้ข 1..ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



541

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.211 นางสาวอนิตติญา ยิม้หยู 5711011448077 แกไ้ข 1..ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.212 นางสาวกญัจนาพร รามเมือง 5711011448094 แกไ้ข
1.ท าใหม่หนา้5 เขียนลายมือเดียวกนัและเขียนขอ้มูล
แม่ลงในเอกสารให้ครบ  2.ขาดบญัชีธนาคาร   3.ขาด
กิจกรรม36ช.ม  4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.213 นางสาวนพวรรณ แกว้สิงทอง 5711011448102 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5 และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดเกรดทุกภาค
เรียน   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.214 นายภพทรัพย ์พรหมายน 5711011448115 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารประกอบทั้งหมด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.215 นายกฤษนะ พุม่สวสัด์ิ 5711011448116 แกไ้ข 1.หนา้2 นศ.มาติดต่อเขียนขอ้มูลในเอกสารให้ครบ   
2.ขาดกิจกรรม36ช.ม  3.รอผลเกระสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



542

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.216 นางสาวปนดัดา ทพัธานี 5711011448145 แกไ้ข 1.ขาดทะเบียนบา้นแม่   2.ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่   
3.ขาดกิจกรรม36ช.ม  4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.217 นางสาวกีรติ บุญหม่ืนไวย์ 5711011448158 แกไ้ข
1.ขาดบตัรประชาชนพอ่   2.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่  
3.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม 
  5.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.218 นายธนวฒัน์ กิจขนัธ์ 5811011448015 แกไ้ข 1.ขาดหนา้3   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.219 นายวีระพฒัน์ ธรรมธีรโชติ 5811011448019 แกไ้ข 1.ขาดบนัทึกระบบe-studentloan   2.ขาดกิจกรรม36
ช.ม   3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



543

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.220 นางสาวรสสุคนธ์ สีนวล 5811011448049 แกไ้ข

1.ท าใหม่หนา้5เอกสารมีรอยลบ และเขียนรับรอง
รายไดพ้อ่คนเดียว กรอกขอ้มูลให้ครบถว้น   2.ขาด
กิจกรรม36ช.ม  3.ขอส่งใหม่เกรดเทอม1-2/58 เซ็น
รับรองมาดว้ย

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.221 นางสาวชนมน เอ้ืออารีชยัสกุล 5811011448051 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม  3.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.222 นางสาวอรพรรณ พกุกะเวส 5811011448058 แกไ้ข 1.ท าใหม่หนา้5ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ.   2.ขาด
กิจกรรม36ช.ม    3.รอผลเกรด2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.223 นางสาวธนนัพชัญ ์เลิศวฒิุทรงศิริ 5811011448070 แกไ้ข

1.ขอใหม่เอกสารพอ่เซ็นลายมือเดียวกนัทั้ง2แผ่น(ท่ี
ส่งมาลายมือไม่เหมือนกนั)   2.บตัรขา้ราชการบ านาญ
หมดอาย ุ  3.แกไ้ขในระบบ กูค้่าครองชีพกา
เคร่ืองหมายดว้ย   4.ขาดกิจกรรม36ช.ม   5.รอผลเกรด
2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



544

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.224 นางสาวรัชชิดา ดา้มทอง 5811011448096 แกไ้ข 1.นศ.มาติดต่อดูการเซ็นช่ือในเอกสารของนศ.ของแม่  
  2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.225 นายณฐักิตต์ิ คล้ิงบวัทอง 5811011448099 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.
รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.226 นายยงยทุธ นิลทกาญจน์ 5811011448108 แกไ้ข

1.ขาดทะเบียนบา้นนศ.    2.ขาดเอกสารพอ่และแม่   
3.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่   4.ขาดหนา้5และบตัร
ขา้ราชการ  3.ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม
2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.227 นางสาวลกัษิกา จนัทร์เพง็ 5811011448142 แกไ้ข

1.ขอใหม่ภาพบา้นอยูค่อนโดขอถ่ายเห็นตวัอาคารและ
เขียนระบุเลขท่ีห้อง ชั้น   2.ท าใหม่หนา้6 เปล่ืยนคน
รับรองในบตัรระบุเป็นบุคคลากรไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ  3.ขาดกิจกรรม36ช.ม  4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



545

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.228 นางสาวสุชาวดี ศรีค  าผ่อง 5811011448172 แกไ้ข
1.ขอใหม่เอกสารแม่แม่เซ็นลายมือตวัเอง   2.ขอใหม่
ใบหยา่แม่เซ็นลายมือตวัเอง  3.ขาดกิจกรรม36ช.ม  4.
รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.229 นายอภิเดช สุขบณัฑิตย์ 5811011448176 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.230 นางสาววาสินี พงคพ์ทุธชาติ 5811011448177 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5   2.บตัรประชาชนพอ่หมดอาย ุ  3.ขาด
กิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.231 นางสาวณฏัฐพชัร์ สร้อยทรัพย์ 5711011820012 แกไ้ข
1.ขาดหนา้3,4    2. นศ.มาติดต่อเขียนหนา้ท่ี2ให้
ครบถว้น   3. ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม
2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



546

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.232 นางสาวสุทธิตา ชนะภยั 5711011820017 แกไ้ข

1.ขาดหนา้3,4,5,6และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดบญัชี
ธนาคาร   3.ขาดบตัรประชาชนแม่หมดอาย ุ  4.ขาด
เกรดทุกภาคเรียน   5.ขาดบนัทึกรับบe-studentloan   
6.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.233 นางสาววชิราภรณ์ แสนสุข 5711011820050 แกไ้ข 1.ท าใหม่หนา้5 ไม่ตอ้งเขียนตวัเลขย  ้า.   2.รอผลเกรด
2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.234 นางสาวสุวนนัท ์คล่องวิริยะกิจ 5711011820051 แกไ้ข 1.ท าใหม่หนา้5 เขียนใหม่ระบุอาชีพพอ่เป็นอาชีพ
รับจา้ง   2.ขอพบคุยกิจกรรม    3.รอผลเกรด2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.235 นางสาวศรีวิกา ปลุกใจหาญ 5711011820065 แกไ้ข 1.บตัรประชาชนพอ่และแม่หมดอาย ุ 2.ขาดกิจกรรม
36ช.ม  3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



547

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.236 นางสาวพชัราภรณ์ เชิดชู 5711011820078 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.237 นางสาวสกุลรัตน์ ชยัหา 5711011820092 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.238 นางสาวปาริฉตัร งามพร้ิง 5811011820005 แกไ้ข 1.ขอพบคุยกิจกรรม    2.รอผลเกรด2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.239 นางสาวนวลนิตย ์รุจิเรก 5811011820020 แกไ้ข

1.หนา้1 นศ.มาเขียนขอ้มูลให้ครบ   2.ขาดบตัรนศ.   
3.ขาดหนา้5   4.ขอใหม่เอกสารพอ่ พอ่เซ็นช่ือให้
เหมือนกนัทั้ง2แผ่น   5.ขาดกิจกรรม36ช.ม   6.รอผล
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



548

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.240 นางสาวจิระประภา จนัทร์เนาว์ 5811011820028 แกไ้ข
1.ขาดหนา้3,5และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดบญัชี
ธนาคาร   3.ขาดเกรดทุกภาคเรียน   4.ขาดบนัทึก
ระบบe-studentloan   5. ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.241 นางสาวลกัษณาเงิน แช่มฉ ่า 5811011820035 แกไ้ข
1.ขาดทะเบียนบา้นแม่   2.ขาดหนา้5และบตัร
ขา้ราชการ  3.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่   3.ขาด
กิจกรรม36ช.ม  4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.242 นางสาวพรชนิตร์ สมบูรณ์กิจชยั 5811011820036 แกไ้ข 1.นศ.มาติดต่อเขียนเอกสารหนา้5 ,6 ให้ครบ   2.ขอ
พบคุยกิจกรรม   3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.243 นายกริช บุญญาพิทกัษ์ 5811011820054 แกไ้ข 1.ขอใหม่เอกสารพอ่ให้พอ่เซ็นช่ือให้เหมือนกนัทั้ง2
แผ่น   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.244 นายปฐวี กนัยายาว 5811011820061 แกไ้ข 1.ขาดเกรดทุกภาคเรียน   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



549

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.245 นางสาวกุลณฐั ไต่ตาม 5811011820068 แกไ้ข
1.ขอใหม่ภาพบา้นท่ีเห็นตวัอาคารท่ีพกัและเขียนอยู่
ชั้นไหนห้องอะไร   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม  3.รอผล
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.246 นางสาวศิริลกัษณ์ มุกคท์รัพย์ 5811011820078 แกไ้ข
1.นศ.มารับเอกสารหนา้5คืนไปให้คนรับรองเขียน
ขอ้มูลแม่ให้ครบ   2.ขอพบคุยกิจกรรม  3.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.247 นางสาวรัชฎาพร ธรรมเริง 5811011820079 แกไ้ข 1.บตัรขา้ราชการหมดอาย ุ  2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.
รอเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.248 นางสาวภทัราพร ฉิมจีน 5811011820088 แกไ้ข 1.ขาดหนา้3   2.ขาดบตัรนศ.  3.ขาดหนงัสือเงินเดือน
แม่   4.ขาดกิจกรรม36ช.ม  5.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.249 นางสาวชญานี อะโน 5811011820096 แกไ้ข
1.บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุ  2.ขาดหนา้ท่ี5และบตัร
ขา้ราชการ 3.ขาดกิจกรรม36ช.ม  4.รอผลเกรดสะสม
2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



550

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.250 นายอมรเทพ สีหมอก 5811011820101 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.    2.นศ.มาติดต่อเขียนขอ้มูลหนา้5ให้
ครบ   3.เซ็นส าเนาใบมรบตัร  4.ขาดบนัทึกระบบ
e-studentloan   5.ขาดกิจกรรม36ช.ม   6.รอเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.251 นางสาวชลธิชา ฑีฆะ 5811011820103 แกไ้ข 1.ขอพบคุยกิจกรรม    2.รอผลเกรด2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.252 นางสาวมินทต์า ริดเนียม 5811011820104 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.253 นางสาวณหทยั รัชชะกิตติ 5811011820113 แกไ้ข 1.ท าใหม่หนา้5เขียนลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั   2.ขาด
กิจกรรม36ช.ม    3.รอผลเกรด2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



551

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.254 นางสาวพรนภา วรนิษฐา 55113200027 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5 และบตัรขา้ราชการ  2.บตัรประชาชนพอ่
หมดอาย ุ  3.ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม
2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.255 นางสาวจารุวรรณ สนใจยิง่ 55113200047 แกไ้ข
1.ขาดบตัรประชาชนนศ.  2.บตัรประชาชนพอ่และ
แม่หมดอาย ุ  2.ขอพบคุยกิจกรรม36ช.ม   3.รอเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.256 นางสาวศิริลกัษณ์ ดียิง่ 55113200055 แกไ้ข
1.บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุ ขอใหม่ทะเบียนบา้นแม่
 และใบหยา่ แม่เซ็นลายมือตวัเองในเอกสารทั้ง3แผ่น  
 2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.รอเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.257 นางสาวนุชติยา คงสิม 55113200065 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.258 นางสาวมณีรัตน์ แจง้เสมอ 55113200078 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



552

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.259 เด็กหญิงวิชชุดา เฉียบแหลม 55113200084 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.    2.ขอใหม่เอกสารพอ่ พอ่เซ็นช่ือ
ลายมือตวัเองทั้ง2แผ่น   3.แกไ้ขบนัทึกระบบ กูค้่า
ครองชีพ กาเคร่ืองหมายดว้ย  5.ขาดกิจกรรม36ช.ม   
6.ขาดเกรดทุกภาคเรียนจนถึงเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.260 นางสาวสุพตัรา กนัยาภู 55113200086 แกไ้ข
1.บตัรประชาชนพอ่และแม่หมดอาย ุ  2.ขาดเกรดทุก
ภาคเรียน  3.ขาดบนัทึกผ่านระบบe-studentloan   4.
ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.261 นางสาวศุภมาศ เลิศคอนสาร 55113200115 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ. ขาดทะเบียนบา้นนศ. ขาดบญัชีธนาคาร  
 2.บตัรประชาชนพอ่และแม่หมดอาย ุ 3.ขาดหนงัสือ
เงินเดือนพอ่และแม่   4.แกไ้ขบนัทึกระบบ กูค้่าครอง
ชีพ กาเคร่ืองหมายดว้ย  5.ขาดกิจกรรม36ช.ม   6.ขาด
เกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.262 นางสาวอรณี ค  าสม 55113200117 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5  2.ขาดบนัทึกระบบe-studentloan   3.ขาด
กิจกรรม36ช.ม   4.รอเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



553

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.263 นางสาวณฐวร แสงสวา่ง 55113200119 แกไ้ข 1.ขอพบคุยกิจกรรม    2.รอผลเกรด2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.264 นายศราวฒิุ บวัพก 55113200127 แกไ้ข

1.นศ.มาติดต่อเขียนขอ้มูลในหนา้2 ให้ครบ   2.ขอ
ใหม่หนงัสือเงินเดือนพอ่ปีปัจจุบนั   3.ขาดบนัทึก
ระบบe-studemtloan  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม   5.รอผล
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.265 นายศรีธนญชยั สูกรรัตนวงศ์ 55113200128 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.ขาดเกรดทุกภาคเรียนจนถึง
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.266 นางสาวสุวิมล สุขสุศิลป์ 56113200002 แกไ้ข 1.ขาดบตัรนศ. และบญัชีธนาคาร   3.รอผลเกรดสะสม
2/58   4.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



554

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.267 นางสาวกาญจนา ชินนุแหน 56113200014 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ   2.รอผลเกรดสะสม
2/58   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.268 นางสาวนนัทภคั ทบัทิม 56113200015 แกไ้ข 1.แกไ้ขบนัทึกระบบ กูค้่าครองชีพ กาเคร่ืองหมายดว้ย 
 2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.ขาดเกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.269 นางสาวคริสตม์าส สงัขท์อง 56113200040 แกไ้ข
1.ขอใหม่บตัรขา้ราชการ เซ็นช่ือดว้ยปากกาน ้าเงิน   3.
ขาดบนัทึกระบบe-studemtloan  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม 
  5.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.270 นางสาววนันิสา นนัตมาศ 56113200068 แกไ้ข
1.ท าใหม่หนา้5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ และเขียน
รับรองขอ้มูลของพอ่ลงในเอกสาร  2.รอผลเกรด
สะสม2/58   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.271 นางสาวเกศสุรีย ์ระหงษ์ 56113200071 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ 2, 5    2. ขาดเอกสารแม่   3.รอผลเกรด
สะสม2/58   4.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



555

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.272 นางสาวฟารีนา เล็กกุล 56113200101 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.273 นางสาวอทิตยา มีมสัสุ 56113200103 แกไ้ข 1. ขาดกิจกรรม36ช.ม   2. รอผลการเรียนเฉล่ียสะสม
เทอม 2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.274 นางสาวเกตุวรินทร์ โนนเภา 56113200105 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.275 นางสาวนิตยา ช านาญเท 56113200106 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.276 นางสาวพจมาลย ์ศรีบุญ 56113200122 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารแม่  2.รอผลเกรดสะสม2/58   3.ขาด
กิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.277 นางสาวณฎัฐา นะท า 55113400072 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.278 นางสาวสุดารัตน์ เสารี 55113400141 แกไ้ข 1. ขาดกิจกรรม36ช.ม  2. รอผลการเรียนเฉล่ียสะสม
เทอม 2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



556

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.279 นางสาวชลิตตา ค  าเขียว 55113400156 แกไ้ข
1.นศ.มาติดต่อเขียนขอ้มูลหนา้ 2 ให้ครบ   2. เซ็นช่ือ
ใบบนัทึกระบบ   3.ขาดเกรดทุกภาคเรียน    4.ขาด
กิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.280 นางสาวณฏัฐา สุวรรณ์ 55113400164 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.281 นางสาวสุนทรี ถนอมพงษ์ 55113400166 แกไ้ข
1.นศ.มาติดต่อรับหนา้ 5 คืนไปให้คนรับรองเขียน
ขอ้มูลพอ่แม่ลงในเอกสารให้ครบ   2 .รอเกรดสะสม
2/58   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.282 นางสาวรัตน์มิกา จูมสูงเนิน 55113400175 แกไ้ข
1.ท าใหม่หนา้5เขียนขอ้มูลผิดช่อง   2.บตัรประชาชน
พอ่หมดอาย ุ  3.ขอพบคุยกิจกรรม    4.ขาดเกรดทุก
ภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.283 นางสาวอญัชฎา ศรีจ าพลงั 55113400176 แกไ้ข 1.ขาดบตัรประชาชนแม่   2 .รอผลเกรดสะสม2/58   
3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



557

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.284 นางสาวศิรินรัตน์ ชินภกัดี 55113400187 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.285 นางสาวกุลธิดา เภารัศมี 55113400200 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58   2.ขอพบคุยกิจกรรม36ช.ม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.286 นางสาววนัเพญ็ บุญเพ่ิม 55113400208 แกไ้ข
1.นศ.มาติดต่อรับหนา้ 5 คืนไปให้คนรับรองเขียน
ขอ้มูลของคนรับรองลงในเอกสารให้ครบ   2 .รอ
เกรดสะสม2/58   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.287 นางสาวนิติมา แดงสกล 55113400231 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.288 นางสาวศุภิสรา กาทอง 55113400252 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



558

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.289 นางสาวมยรีุ คลงัศรี 55113400253 แกไ้ข
1.ท าใหม่หนา้5 เขียนลายมือเดียวกนัทั้งฉบบัและ
กรอกท่ีอยูท่ี่บา้นแม่ให้ครบ   2.เซ็นส าเนาใบมรบตัร  
3.ขาดเกรดทุกภาคเรียน  4. ขอพบคุยกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.290 นางสาวกฤติยาภรณ์ จนัทร์อ่อน 55113400259 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.291 นางสาวนรมน ประยงคแ์ยม้ 55113400262 แกไ้ข
1.นศ.มารับหนงัสือเงินเดือนแม่ เอาไปให้คนรับรอง
ขียนช่ือ นามสกุลลงในเอกสารดว้ย   2.ขาดเกรดทุก
ภาคเรียน   3.ขอพบคุยกิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.292 นางสาววิมลมณี พงษา 55113400268 แกไ้ข 1.ขอใหม่เอกสารแม่ เซ็นช่ือลายมือตวัเอง  2.รอผล
เกรดสะสม2/58   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.293 นางสาวชลิตา ศิริแวว 55113400269 แกไ้ข
1.นศ.มาติดต่อรับหนา้ 5 คืนไปให้คนรับรองเขียน
ขอ้มูลแม่ในเอกสารให้ครบ   2 .รอเกรดสะสม2/58   
3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



559

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.294 นางสาวโชติรส เก้ือกูล 56113400006 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดเกรดทุกภาค
เรียน  3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.295 นางสาวกนกพร แสงรัตน์ 56113400029 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ   2.รอผลเกรด2/58  3.
ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.296 นางสาวโศธิดา เพช็รช่วย 56113400045 แกไ้ข 1.นศ.มาติดต่อเขียนขอ้มูลหนา้5 ให้ครบ  2.ขาดเกรด
ทุกภาคเรียน   3.ขอพบคุยกิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.297 นางสาววลีรัตน์ สุขโกมล 56113400050 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.298 นางสาวขวญัฤดี ทองรอด 56113400054 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



560

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.299 นางสาวพณัณิตา ฤทธ์ิชยั 56113400055 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.300 นางสาวผกามาศ ค  าเฉลิม 56113400059 แกไ้ข 1.ขาดรูปนศ.  2.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ  3.รอผล
เกรดสะสม2/58  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.301 นางสาววรางคณา ม่วงนางรอง 56113400064 แกไ้ข 1.ขาดบญัชีธนาคาร  2.ขาดเกรดทุกภาคเรียน   3.ขอ
พบคุยกิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.302 นางสาววลีพลอย ทาชาติ 56113400074 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ.  2.ขาดภาพบา้น   3.ขาดทะเบียนบา้นแม่ 
 4.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ  5.รอผลเกรดสะสม
2/58  6.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.303 นางสาวสุดารัตน์ ศรแกว้ 56113400078 แกไ้ข 1.ขาดหนา้4   2.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ 3.รอผล
เกรดสะสม2/58   4.ขอพบคุยกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



561

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.304 นางสาวเสาวลกัษณ์ ดวงเพชร 56113400079 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.305 นางสาวเกวลี บุญมี 56113400085 แกไ้ข

1.ขอใหม่เอกสารแม่ เซ็นช่ือดว้ยปากกาน ้าเงิน  2.ขอ
ใหม่ใบหยา่เซ็นช่ือปากกาน ้าเงิน  3.ขอใหม่หนงัสือ
เงินเดือนแม่ปีปัจจุบนั  4.ขาดเกรดทุกภาคเรียน  5.
ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.306 เด็กหญิงจสิฐตา ซ่ือตรง 56113400088 แกไ้ข 1.รอผลเกรด2/58  3.ขอพบคุยกิจกรรม36ช.ม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.307 นายอานนัท ์บุญค า 56113400090 แกไ้ข
1.ขอใหม่เอกสารพอ่ เซ็นช่ือลายมือตวัเองทั้ง2แผ่น   
2.ขาดหนา้5   3.รอผลเกรดสะสม2/58   4.ขาดกิจกรรม
36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



562

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.308 นางสาวศรัณวราห์ เกตุพิบูลย์ 56113400097 แกไ้ข 1.ขอใหม่เอกสารพอ่ เซ็นช่ือลายมือตวัเองทั้ง2แผ่น   
2.รอผลเกรดสะสม2/58   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.309 นายกนัตธชั นาคธน 56113400107 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.310 นายจิราย ุไพกรณ์ 56113400116 แกไ้ข

1.ขาดบตัรประชาชนพอ่และแม่   2.ขาดหนงัสือ
เงินเดือนพอ่และแม่   3.ขาดบนัทึกระบบ
e-studemtloan  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม   5.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.311 นางสาวชนกนนัท ์การเนตร 56113400118 แกไ้ข 1.นศ.มาติดต่อเขียนขอ้มูลหนา้5 ให้ครบ   2.รอผล
เกรด2/58   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



563

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.312 นางสาวศิรินนัท ์จือเหลียง 56113400119 แกไ้ข 1.ขาดบตัรประชาชนพอ่   2.ขาดเกรดทุกภาคเรียน   3.
ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.313 นางสาวสุดารัตน์ กา้นคา้งพลู 56113400127 แกไ้ข 1.บตัรประชาชนพอ่หมดอาย ุ  2.รอผลเกรดสะสม2/58
   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.314 นางสาวเพชรลดา ชนะบุญ 5711011320020 แกไ้ข 1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม  3.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.315 นางสาวยศวดี ศรีนะ 5711011320028 แกไ้ข 1.แกไ้ขบนัทึกระบบ กูค้่าครองชีพ กาเคร่ืองหมายดว้ย 
 2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.316 นางสาวธญัธรณ์ ไสยรส 5711011320063 แกไ้ข 1.ขาดบตัรนศ.   2.ขาดกิจกรรม36ช.ม  3.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



564

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.317 นางสาวนสัรินทร์ การไชนา 5711011320064 แกไ้ข 1.ขอพบคุยกิจกรรม  2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.318 นางสาวนภสักร ขยนักิจ 5711011320066 แกไ้ข
1.ขาดทะเบียนบา้นพอ่  2.ขาดหนา้5 และบตัร
ขา้ราชการ  3.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่    4.ขาด
กิจกรรม36ช.ม   5.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.319 นางสาวรัชดากร แสงรูจี 5711011320073 แกไ้ข
1.นศ.มาเขียนขอ้มูลหนา้2 และหนา้3 ให้ถูกตอ้ง 
ครบถว้น   2. ขาดกิจกรรม36ช.ม    3.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.320 นางสาวกญัญาณี นาคแยม้ 5711011320076 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่และแม่  2.บตัรขา้ราชการ
หมดอาย ุ   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม  4.ขาดเกรดทุกภาค
เรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.321 นางสาวอภิญญา ผิวเกล้ียง 5711011320087 แกไ้ข 1.ขาดบตัรนศ.   2.ขาดบนัทึกระบบe-studemtloan  3.
ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.ขาดเกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



565

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.322 นางสาวศิรประภา ศรีพรม 5711011340018 แกไ้ข 1.ขอพบคุยกิจกรรม   2.ขาดเกรดทุกภาคเรียน
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.323 นางสาวภาวิดา พวงประยงค์ 5711011340021 แกไ้ข 1.ขอพบคุยกิจกรรม  2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.324 นางสาวปัทมา มิถานนท์ 5711011340031 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดเกรดทุกภาค
เรียน   3.ขอพบคุยกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.325 นางสาวสิริวนนัท ์สิทธิกนั 5711011340041 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ. และบตัรนศ.   2.ขาดหนา้ท่ี3    3.ขาด
บนัทึกระบบe-studemtloan  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม   5.
รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.326 นางสาวชลิตา วรรณเวช 5711011340047 แกไ้ข 1.ขอพบคุยกิจกรรม  2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



566

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.327 นางสาวพรรณนิภา ลาวงศเ์กิด 5711011340060 แกไ้ข
1.ขอใหม่รูปนศ.    2.ขาดหนา้ท่ี5    3.ขาดทะเบียน
บา้นแม่   4.ขาดกิจกรรม36ช.ม   5.รอผลเกรดสะสม
2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.328 นางสาวอญัธิกา เรืองไรรัตนกุล 5711011340061 แกไ้ข 1. ขาดกิจกรรม36ช.ม    2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.329 นางสาวสายชล เกตุแกว้ 5711011340065 แกไ้ข 1.ท าใหม่หนา้5 เขียนลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั   2.ขอ
พบคุยกิจกรรม   3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.330 นายปิยะวงษ ์ประดิษฐ์ 5711011340071 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.331 นายพลฏัฐ์ เทพมงักร 5711011340075 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



567

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.332 นางสาวรุจิรา พิมพอิ์นทร์ 5811011320002 แกไ้ข

1. หนา้4 นศ.วาดแผนผงัท่ีตั้งบา้นใหม่ให้ชดัเจนกวา่น้ี 
 ขอใหม่ภาพบา้นท่ีใหญ่และเห็นชดัเจนกวา่น้ี   2. นศ.
มาเขียนขอ้มูลในหนา้5 ให้ครบ  3.ขาดทะเบียนบา้นน
ศ.  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม    5.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.333 นางสาวมลัลิกา พงศเ์พชรดี 5811011320003 แกไ้ข 1. ขาดกิจกรรม36ช.ม    2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.334 นางสาวเพชร ทองเล็ก 5811011320011 แกไ้ข
1.ขอใหม่ใบหยา่ และใบเปล่ืยนนามสกุล แม่เซ็น
รับรองมาดว้ย  2. ขาดกิจกรรม36ช.ม    3.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.335 นางสาวกลัยรัตน์ ทรงเผ่า 5811011320023 แกไ้ข 1.ขาดบญัชีธนาคาร  2. ขาดกิจกรรม36ช.ม    3.รอผล
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



568

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.336 นางสาวธนชัชา แสงนาค 5811011320025 แกไ้ข 1.นศ.มาติดต่อเขียนขอ้มูลหนา้5ให้ครบ   2.ขอพบคุย
กิจกรรม  3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.337 นางสาวรจรี แกว้ชะอุ่ม 5811011320031 แกไ้ข

1.ขาดหนา้3   2. นศ.มาติดต่อวาดแผนผงัหนา้4
เพ่ิมเติมให้ชดัเจนกวา่น้ี   3.ขอใหม่เอกสารแม่ เซ็น
ลายมือตวัเองทั้ง2แผ่น  4.ขาดใบมรบตัรพอ่   5.ขาด
หนงัสือเงินเดือนแม่  6. ขาดกิจกรรม36ช.ม    7.รอผล
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.338 นางสาวชนิสรา สมประทุม 5811011320036 แกไ้ข 1. ขาดกิจกรรม36ช.ม    2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.339 นางสาวสิรามล ลิกขะไชย 5811011320039 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ.   2.ท าใหม่หนา้2 เขียนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันศ.ในหนา้น้ีให้ครบถว้น    3.ขาดกิจกรรม36ช.ม  
 4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



569

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.340 นางสาวอรสา อศัฤกษ์ 5811011320053 แกไ้ข 1.แกไ้ขในระบบ พิมพช่ื์อคณะให้ถูกตอ้ง    2.ขาด
กิจกรรม36ช.ม   3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.341 นางสาววิพิชญาณ์ ใจสอาด 5811011320060 แกไ้ข 1. ขาดกิจกรรม36ช.ม    2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.342 นางสาวจารุวรรณ นิลยอง 5811011320068 แกไ้ข
1.ขาดบตัรประชาชนพอ่   2. ยงัเก็บชัว่โมงกิจกรรมไม่
ครบ36ช.ม /และขอพบคุยกิจกรรมท่ีส่งมา      3.รอผล
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.343 นางสาวกาญธิชา มะลิถอด 5811011340007 แกไ้ข 1. ขาดกิจกรรม36ช.ม    2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.344 นางสาวอมรรัตน์ กุย้เสง้ 5811011340014 แกไ้ข 1. ขาดกิจกรรม36ช.ม    2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



570

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.345 นางสาวก่ิงกานต ์กลัน่แกว้ 5811011340021 แกไ้ข
1.ขาดหนา้2 ขาดหนา้5  2.ขอใหม่บตัรขา้ราชการท่ีส่ง
มามองไม่เห็นวนัท่ีออก วนัท่ีหมดอายขุองบตัร   3. 
ขาดกิจกรรม36ช.ม    4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.346 นางสาวธนาภา บุดดี 5811011340030 แกไ้ข 1. ขาดกิจกรรม36ช.ม    2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.347 เด็กหญิงอุบลวรรณ ดอนปัญญาไพร 5811011340031 แกไ้ข 1.บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุ 2. ขาดกิจกรรม36ช.ม   
 3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.348 นายพรชยั ทบัชม 5811011340043 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่  2. ขาดกิจกรรม36ช.ม    3.
รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.349 นางสาวธนัยช์นก ดาดวง 5811011340075 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่  2.บตัรประชาชนแม่
หมดอาย ุ 3. ขาดกิจกรรม36ช.ม    4.รอผลเกรดสะสม
2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



571

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.350 นางสาวธญัรดี เพชรหนุน 5811011340086 แกไ้ข
1.แกไ้ขในระบบรายไดเ้กิน200000 กูค้่าครองชีพไม่ได้
    2.ขาดหนา้3     3.ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.351 นายศุภฤกษ ์ศรีมนัตะ 5811011340092 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.352 นางสาวเจตศิณีย ์ศรีสาวแห 5711011180007 แกไ้ข 1.ขอใหม่รูปนศ.   2.ขาดบนัทึกระบบe-studemtloan 
3.ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.353 นางสาวสุรีรัตน์ นาคะจนัทร์ 5711011180010 แกไ้ข 1.ขาดเกรดทุกภาคเรียน   2.ขอพบคุยกิจกรรม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.354 นายโสภณ พิมพศ์กัด์ิ 5711011180012 แกไ้ข 1.ขาดเกรดทุกภาคเรียน
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



572

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.355 นายอรรถกร รองแขวง 5711011180023 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5   2.ขาดบตัรนศ.และบญัชีธนาคาร   3.
ขาดเอกสารพอ่และแม่  4.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่  5.
ขาดบนัทึกระบบe-studemtloan  6.ขาดกิจกรรม36ช.ม 
 7.ขาดเกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.356 นางสาวรัตนา ทองชู 5711011180026 แกไ้ข 1.ขอพบสอบถามภาพบา้น    2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   
3.ขาดเกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.357 นางสาวยานิภา หารสุโพธ์ิ 5711011180033 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.ขาดเกรดทุกภาคเรียน
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.358 นายศุภชยั ศุภลกัษณ์เลิศกุล 5711011180037 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.359 นางสาวสกาวรัตน์ ห่อหุม้ 5711011180039 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.360 นางสาวสุพรรณิการ์ ลีศุภางค์ 5711011180041 แกไ้ข 1.บตัรประชาชนพอ่หมดอาย ุ  2.บตัรขา้รชการ
หมดอาย ุ 3.ขาดเกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



573

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.361 นางสาวดารุณี ปานอ่อน 5711011180053 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี5   2.ขาดทะเบียนบา้นนศ.   3.ขาด
กิจกรรม36ช.ม  4.ขาดเกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.362 นางสาวนุชเนตร วงษส์วสัด์ิ 5711011180069 แกไ้ข 1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดหนา้ท่ี5   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม   
4.ขาดเกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.363 นางสาวอุษณีย ์วงษโ์พธ์ิ 5711011180074 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่และแม่   2.ขาดบตัร
ประชาชนพอ่หมดอาย ุ  3. ขอพบคุยกิจกรรม36ช.ม    
4.ขาดเกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.364 นางสาววราพร ภูห้องเพชร 5711011180075 แกไ้ข 1.ขอใหม่เอกสารแม่ เซ็นช่ือดว้ยลายมือแม่    2.ขอพบ
คุยกิจกรรม36ช.ม   3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.365 นางสาวจิรัชยา มหานิล 5711011180088 แกไ้ข 1.ขอพบสอบถามเอกสารหนา้5    2. ขอพบคุยกิจกรรม
   3.ขาดเกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



574

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.366 นางสาวกนกวรรณ อรุณ 5711011180089 แกไ้ข
1.ขอใหม่เอกสารแม่ เซ็นช่ือดว้ยลายมือแม่   2.บตัร
ประชาชนพอ่หมดอาย ุ   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม  4.ขาด
เกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.367 นางสาวอญัชลี ปานประชาติ 5711011180090 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดบตัรประชาชนแม่   3.ขาด
หนงัสือเงินเดือนพอ่  4.ขาดบนัทึกระบบ
e-studemtloan   5.ขาดกิจกรรม36ช.ม   6.ขาดเกรดทุก
ภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.368 นางสาวจารุพกัตร์ อรชุม 5711011180101 แกไ้ข
1.ขอใหม่เอกสารพอ่และแม่ เซ็นช่ือดว้ยลายมือพอ่แม่  
  2.ขอพบคุยกิจกรรม36ช.ม   3.ขาดเกรดทุกภาคเรียน  
 4.นศ.ไม่ประสงคก์ูค้่าครองชีพเขียนลงในเอกสารดว้ย

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.369 นางสาวนฤมล แสงสุวรรณ 5711011180106 แกไ้ข

1.ขาดบตัรประชาชนพอ่   2.ขอใหม่เอกสารแม่ เซ็น
ดว้ยลายมือของแม่เองทั้ง2แผ่น    3.ขาดหนงัสือ
เงินเดือนพอ่   4.ขาดเกรดทุกภาคเรียน   5.ขอพบคุย
กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



575

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.370 นางสาวกฤติยา ฝ่ายขนัธ์ 5711011180108 แกไ้ข 1.ขาดเกรดทุกภาคเรียน  2.ขอพบคุยกิจกรรม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.371 นางสาวศุภลกัษณ์ งอมสระคู 5711011180110 แกไ้ข 1.ขาดบตัรประชาชนพอ่   2.ขาดบตัรประชาชนแม่  3.
ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.372 นางสาวจนัทนา ทองนพคุณ 5711011180116 แกไ้ข
1.ขาดเอกสารพอ่    2.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ    
3.ขาดบนัทึกระบบe-studemtloan   4.ขาดกิจกรรม36
ช.ม   5.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.373 นางสาวลดัดาพร นาดอน 5711011180124 แกไ้ข 1นศ.มาติดต่อเขียนช่ือคนรับรองกิจกรรม 1 คน  2.รอ
ผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.374 นายปรัชญภากร วิเสสสาระกูล 5811056180001 แกไ้ข 1.ขอพบคุยกิจกรรม    2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



576

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.375 นายอภิรุต มะโนราช 5811056180003 แกไ้ข 1.แกไ้ขในระบบ กูค้่าครองชีพ กาเคร่ืองหมายดว้ย   2.
ขอพบคุยกิจกรรม    3.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.376 นายธีระพงษ ์มวานนท์ 5811056180007 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่   2.ขอพบคุยกิจกรรม
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.377 นางสาวศิริวรรณ บ ารุงภกัด์ิ 5811056180009 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดบนัทึกระบบ
e-studemtloan    3.ขอพบคุยกิจกรรม36ช.ม    4.รอผล
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.378 นางสาวจริญญา ปักษี 5811056180011 แกไ้ข
1.ขอใหม่ใบหยา่ แม่เซ็นช่ือรับรองมาดว้ย   2.ขอใหม่
หนงัสือเงินเดือนแม่ ฉบบัปีปัจจุบนั   3.ขอพบคุย
กิจกรรม   4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.379 นางสาวภสัราภรณ์ ลีลาเลิศ 5811056180021 แกไ้ข 1.ขอพบคุยกิจกรรม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



577

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.380 นางสาวรัตนา ล าใยผล 5811056180033 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม    2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.381 นางสาวกมลชนก สุขนิมิตร 5811056180060 แกไ้ข
1.นศ.มาติดต่อแกไ้ขในเอกสารหนา้2ขอ้มูลอาชีพแม่
ให้ตรงกบัหนา้ท่ี5    2.ขาดบตัรประชาชนพอ่   3.ขอ
พบคุยกิจกกรม   4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.382 นายณฐักานต ์ขนัทอง 5711011802035 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.383 นางสาวจินตนา ปินะทานงั 5711011802046 แกไ้ข

1.ขาดหนา้3,4,5 และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดทะเบียน
บา้นนศ.   3.ขาดเอกสารพอ่   4.ขาดทะเบียนบา้นแม่   
5.ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่   6.ขาดกิจกรรม36ช.ม   7.
รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



578

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.384 นางสาวศศินา ลิขิตธนทรัพย์ 5711011802054 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี5    2.ขาดกิจกรรม36ช.ม  3.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.385 นายรุ่งโรจน์ ล้ิมประเสริฐศกัด์ิ 5711011802055 แกไ้ข 1.บตัรขา้ราชการหมดอาย ุ  2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.
รอเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.386 นางสาวรัสรินทร์ พิพิธชิณวงศ์ 5711011802099 แกไ้ข 1.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.387 นางสาวธญัญาพร ศรีภูมิ 5711011820109 แกไ้ข
1.ขาดหนา้3   2.ขาดทะเบียนบา้นนศ.  3.บตัร
ประชาชนมาหมดอาย ุ  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม   5.ขาด
เกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



579

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.388 นางสาวปรียาพร ดดัใจเท่ียง 5811011802002 แกไ้ข

1.ขาดหนา้3,4,5 และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดรูปถ่ายน
ศ.และเอกสารนศ.   3.ขาดเอกสารพอ่   4.ขาดบตัร
ประชาชนแม่   5.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่   6.ขาด
กิจกรรม36ช.ม   7.ขาดเกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.389 นายณฐักร จนัทา 5811011802005 แกไ้ข
1.ขาดหนา้3   2.ขาดทะเบียนบา้นแม่   3.ขาดหนงัสือ
เงินเดือนพอ่ และแม่  4.ขาดกิจกรรม36ช.ม  5.รอผล
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.390 นายจกัรกฤษณ์ ปาวาลย์ 5811011802008 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.391 นายปัญญฤทธ์ิ กุลเมือง 5811011802024 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.392 นางสาวธนภรณ์ เบญจโสภาค 5811011802027 แกไ้ข
1.ขาดหนา้3    2.วาดแผนผงัท่ีตั้งบา้นมาใหม(่printจาก
google mapไม่เอา)   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.ขาด
เกรดทุกภาคเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.393 นายหฤษฎ ์โพธ์ิกลาง 5811011802029 แกไ้ข 1.ขาดหนา้3    2.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่และแม่   3.
ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



580

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.394 นายธนพล บุบผาสวรรค์ 5811011802059 แกไ้ข
1.นศ.มาติดต่อเขียนหนา้2 ให้ครบ   2.ขอใหม่เอกสาร
แม่ เซ็นช่ือลายมือเดียวกนัทั้ง2แผ่น   3.ขาดกิจกรรม
36ช.ม   4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.395 นางสาวลลิตา สีลาค า 5811011802068 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5 และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดหนงัสือ
เงินเดือนพอ่   3.ขอพบคุยกิจกรรม    4.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.396 นางสาวธญัธิชา น่ิมนวล 5811011802071 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5 และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดหนงัสือ
เงินเดือนพอ่   3.ขอพบคุยกิจกรรม    4.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.397 นางสาวสิริรัตน์ เมฆสุข 5811011802072 แกไ้ข 1.ขอพบคุยกิจกรรม    2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.398 นางสาวชลนิภา อรรถจรูญ 5811011802073 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



581

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.399 นายธุรกิจ รุ่งทิวามงคล 5811011802093 แกไ้ข
1.ขอใหม่ทะเบียนบา้นนศ. เซ็นช่ือใชป้ากกาน ้าเงิน   
2.ขาดบนัทึกระบบe-studemtloan    3.ขาดกิจกรรม36
ช.ม    4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.400 นายวรินทร์ คงธนาคมธญักิจ 5811011802095 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5,6 และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดกิจกรรม36
ช.ม    4.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.401 นางสาววิภาวินี ชั้นเล็ก 56114460006 แกไ้ข
1.นศ.มาติดต่อเขียนขอ้มูลหนา้ท่ี5ให้ครบ   2.ขาด
หนงัสือเงินเดือนพอ่   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.รอผล
เกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.402 นางสาวสุนิสา เหลืองลญัจกร 56114460007 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.403 นางสาวพสัตราภรณ์ อาจเสียงรัมย์ 56114460008 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



582

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.404 นายยศภทัร องอาจ 56114460014 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5,6    2.ขาดกิจกรรม36ช.ม   3.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.405 นางสาวปริยฉตัร จนัประภาส 56114460016 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.406 นางสาววรากรณ์ มูลเอ่ียม 56114460033 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารประกอบทั้งหมด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.407 นายยศพนธ์ สะกีพนัธุ์ 56114460035 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.  2.ท าใหม่หนา้2 เขียนขอ้มูลให้ครบ   3.
ขาดหนา้3   4.ท าใหม่หนา้4   5.ขาดบญัชีธนาคาร   6.
ขาดบตัรประชาชนพอ่  7.ท าใหม่หนา้5 ไม่ตอ้งเขียน
อาชีพนศ. และเขียนท่ีอยูแ่ม่ให้ครบ  8.ขาดเกรดทุก
ภาคเรียน  9.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.408 นางสาวชุติมา เกสภาผล 56114460037 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



583

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.409 นางสาววิชชุอร แตงนวล 56114460038 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารประกอบทั้งหมด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.410 นางสาวดรุณวรรณ สุขสากิจ 56114460067 แกไ้ข 1.ขาดบตัรประชาชนพอ่    2.ขาดกิจกรรม36ช.ม    3.
รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.411 นางสาวกิติวรรณ พุม่โพธ์ิ 56114460072 แกไ้ข 1.ขาดกิจกรรม36ช.ม   2.รอผลเกรดสะสม2/58
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.412 นางสาวเวริกา เอนกพร 56114460073 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.413 นายธนะพล สมบติัมหาโชค 56114460076 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.414 นายจรัญพจน์ เชียงค  า 56114460082 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



584

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.415 นางสาวพชัรี ปาระจิตต์ 56114460089 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2. ขาดหนา้4,5   3.ขาดทะเบียนบา้นนศ.
   4.บตัรประชาชนพอ่หมดอาย ุ  5.ขอใหม่เอกสารแม่
เซ็นช่ือลายมือตวัเอง  6.ขาดบนัทึกระบบ
e-studemtloan    7.ขาดกิจกรรม36ช.ม    8.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.416 นางสาวสุธิดา คู่แกว้ 56114460092 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.417 นายเกตุกษิต สีบุญเรือง 56114460106 แกไ้ข
1.ขาดหนา้3   2.ขาดบตัรนศ.   3.ท าใหม่หนา้5 ไม่ตอ้ง
เขียนอาชีพนศ. และเขียนท่ีอยูแ่ม่ให้ครบ   4.รอผล
เกรดสะสม2/58   5.ขาดกิจกรรม36ช.ม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.418 นางสาววิลาสินี ชั้นเล็ก 56114460108 แกไ้ข

1..ขาดรูปนศ.  ขาดบตัรนศ.   2. ขอใหม่เอกสารแม่
เซ็นช่ือลายมือตวัเอง   3.ท าใหม่หนา้5 มีรอบลบ   4.
ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่   5.ขาดกิจกรรม36ช.ม   6.
รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



585

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.419 นายบลัลพ เสาวลยั 56114460109 แกไ้ข

1.ขาดหนา้3,4,5และบตัรขา้ราชการ   2.ขอใหม่
เอกสารพอ่และแม่เซ็นลายมือตวัเอง  และบตัร
ประชาชนแม่หมดอายแุลว้   3.ขาดกิจกรรม36ช.ม   4.
รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.420 นางสาวณฐัชา ตั้งตรัสธรรม 56114460117 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.421 นางสาวศุทธินี เกษนาค 56114460128 แกไ้ข
1.ขาดทะเบียนบา้นนศ.  ขาดบญัชีธนาคาร   2. ขาด
เอกสารพอ่และแม่   3.ขาดหนา้ 4,5และบตัรขา้ราชการ
   4.ขาดกิจกรรม36ช.ม   5.รอผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.422 นางสาวฐิติพรรณ กิตติพงศย์ิง่ยง 56114460129 แกไ้ข
1.ขาดทะเบียนบา้นนศ. ขาดบตัรนศ.   2.ขาดหนา้4  3.
ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่   4.ขาดกิจกรรม36ช.ม   5.รอ
ผลเกรดสะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



586

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.423 นางสาวสินีนาฎ แยม้บุบผา 56114460132 แกไ้ข

1.ขาดบญัชีธนาคาร  2.ขาดบตัรประชาชนแม่   3.ขาด
หนา้5,6และบตัรขา้ราชการ   4.ขาดบนัทึกระบบ
e-studemtloan    5.ขาดกิจกรรม36ช.ม    6.รอผลเกรด
สะสม2/58

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

กรอ.424 นางสาวอินทิรา ทบัสายทอง 56114460137 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.425 นางสาวมาลีน ทองอยู่ 56114460138 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.426 นางสาวณิชกมล โทณผลิน 56114460149 แกไ้ข 1.มาลงช่ือใบยนืยนัค  าขอกูผ้่านระบบ  2.ขาดจิตอาสา
36ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.427 นายณฐัวธุ ภทัรบวรกุล 5711011446002 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



587

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.428 นางสาวพรนภา หอมหวล 5711011446006 เอกสารครบ

กรอ.429 นางสาวนภสัสร กาจนัทร์ 5711011446020 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.430 นางสาวสุธิดา แสงส าลี 5711011446021 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.431 นางสาวกนกกร พวกอ่ิม 5711011446035 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



588

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.432 นางสาวธนนนัท ์สูงทองจริยา 5711011446038 เอกสารครบ

กรอ.433 นายนภาดล นุชเจริญ 5711011446047 แกไ้ข 1.ท าจิตอาสาใหม่อีก 12 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.434 นางสาวณิชากร อุย้เจริญ 5711011446070 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



589

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.435 นางสาวสุชาวดี อบเชย 5711011446080 แกไ้ข 1.ท าจิตอาสาใหม่อีก 24 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.436 นายสุรพงศ ์ช่วยณรงค์ 5711011446085 แกไ้ข 1.บตัรประจ าจวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหมดอายุ/หนงัสือ
รับรองท่ีขอภายในปี 2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.437 นางสาวณฐมน อดุลยธรรม 5711011446086 แกไ้ข 1.ท าจิตอาสาใหม่ 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.438 นางสาวธนพร เทียนรุ่งอร่าม 5711011446088 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรประชาชนแม่หมดอาย ุ 2.ท าจิตอาสา
ใหม่อีก 28 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.439 นายอติวิชญ ์รัตน์รวีวงศ์ 5711011446089 แกไ้ข 1.ท าจิตอาสาใหม่อีก 12 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



590

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.440 นางสาวกญัญศิริ ผลศิริ 5711011446093 แกไ้ข 1.ขาดรูปถ่ายกบัผูรั้บรองศูนยดู์แลผูพิ้การซ ้าซอ้น
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.441 นางสาวกญัฐณฐั ธญัธนกิจไพศาล 5711011446103 เอกสารครบ

กรอ.442 นายเกรียงไกร กล่ินหอมยนื 5711011446110 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้3   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.443 นายนพรัตน์ วิเศษปะ 5711011446122 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ



591

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.444 นายภูษิต กุศลพทุธรักษ์ 5711011446123 เอกสารครบ

กรอ.445 นางสาวมณีวรรณ วรรณสิงห์ 5711011446125 แกไ้ข 1.ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 12 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.446 นางสาวสุพตัรา หนูนุรัตน์ 5711011446130 เอกสารครบ

กรอ.447 นางสาวภูริตา เข็มเพช็ร์ 5711011446131 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.448 นางสาวสุภาพร อินทรเขียว 56569900001 แกไ้ข 1..ขาดจิตอาสา36ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.449 นางสาวบุญธิดา อ านวย 56569900002 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.พอ่หมดอาย ุ 2.ขาดใบแสดงผลดส.
29   3.ขาดจิตอาสา36ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.450 นางสาวสุพตัรา วงคป์ระพนัธ์ 56569900004 แกไ้ข 1.ขาดใบแสดงผลดส.29    2.ขอพอเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.451 นางสาวรุจิตรา ยิม้ภกัดี 56569900005 แกไ้ข 1.ขาดใบแสดงผล ดส.29     2.ลงรายละเอียดเพ่ิมใน
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.452 นางสาวนฤมล จรัสประชาคม 56569900006 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม. 2.ลง√ค่าครองชีพใบระบบ
e-stu ปร้ินทม์าส่งใหม่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.453 นางสาวกฤษณา ยิม้เจริญ 56569900007 แกไ้ข 1.ขาดใบแดสงผล ดส.29  2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.454 นางสาวณฐัวดี ภาเรือง 56569900015 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.พอ่หมดอาย ุ 2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.455 นางสาววิภาวี สุนทรสุข 56569900020 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.456 นางสาวนริศรา ดีพา 56569900022 แกไ้ข 1.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ e-stu   2.ขาดจิตอาสา 36
 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.457 นายกฤษณะชยั เงาเงิน 56569900025 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.458 นางสาวทิพาวรรณ ค าปลิว 56569900027 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่-แม่  2.ขาดส าเนาทะเบียน
บา้นแม่  3.ขาดใบแสดงผล ดส.29   4.ขาดจิตอาสา 36 
ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.459 นางสาวสุดารัตน์ เพด็นอก 56569900029 แกไ้ข 1.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ e-stu   2.ขาดจิตอาสา 36
 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.460 นางสาววรรณวิษา รัตนจิระวงศ์ 56569900031 แกไ้ข 1.. ลง √ ค่าครองชีพในแบบค าขอกูผ้่านระบบ e-stu  
2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.461 นางสาวกญัญาณฐั ประดบักรณ์ 56569900040 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรปชช.นศ.  2.ขาดส าเนาบตัรปชช.
พอ่-แม่  3.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นพอ่-แม่  4.ขาด
หนงัสือรับรองเงินเดือน+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ  5.
ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.462 นางสาวสุภาพร ภูทองโป่ง 56569900041 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.463 นางสาวกนกวลัย ์แพงศรี 56569900042 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.464 นางสาวพรหมจุรี ป่ินละออ 56569900046 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.465 นางสาวนภชัสกรณ์ รักวงศ์ 56569900049 แกไ้ข 1.ส าเนาปชช.แม(่ให้แม่เซ็นมาใหม)่   3.ขาดจิตอาสา 
36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.466 นางสาวพชัรี สวามิชยั 56569900051 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



596

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.467 นางสาวภทัราภรณ์ น ้าทอง 56569900054 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.468 นางสาวอาทิตยา โนภาศ 56569900055 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.469 นางสาวพศิกา เมืองไทย 56569900058 แกไ้ข 1.ขาดหนา้3   2.ขาดเอกสารหนา้5 + ส าเนาบตัรจนท.
ของรัฐ  3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.470 นางสาวปัทมวรรณ ประทุมรุ่ง 56569900059 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.471 นางสาวสุกญัญา ยาวิละกาศ 56569900068 แกไ้ข 1.แกไ้ขเอกสารหนา้ 2     2.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   
3.ขาดใบแสดงผล ดส.29  4.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



597

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.472 นางสาวพชัรี ชยัมา 56569900074 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรนศ.  2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.473 นางสาวมนสัวีร์ ทกัษรานุพงษ์ 56569900077 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.ผูป้กครองหมดอาย ุ  2.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.474 นางสาวอมราภรณ์ ผดุงชนม์ 56569900080 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.475 นางสาวนิธิศา นา้เจริญ 56569900089 แกไ้ข

1.ส่งแบบค าขอกูใ้หม่ตอ้งเขียนดว้ยปากกาท่ีลบไม่ได ้ 
 2.ขาดรูปนศ.  3.ขาดรูปบา้น   4.ขาดส าเนาบตัร
ปชช.นศ.   4.ขาดส าเนาบตัรนศ.     5.ขาดส าเนาบญัชี
ธนาคาร   6.ขาดใบแสดงผล ดส.29   7.ขาดแบบค าขอ
กูผ้่านระบบ e-stu  8.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.476 นางสาวสิทธิพร ทองเกียว 56569900091 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



598

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.477 นางสาวรัตติกาล วงศเ์หงา้ 5711056990001 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้3   3.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ
e-stu   4.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.478 นายรัฐพงษ ์เทพอาจ 5711056990002 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้2 ,3    2.ขาดรูปนศ.       3.เซ็น
ส าเนาถูกตอ้งใน ดส.29     5.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.479 นางสาวเสาวรส กลัยากาญจน์ 5711056990004 แกไ้ข 1.ขาดรูปถ่ายนศ.   2.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่-
แม่  3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.   4.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.480 นางสาวเวธกา วิสิทธิวงศ์ 5711056990006 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นนศ.   2.ขาดส าเนาบตัร
ปชช.พอ่   3.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+
ส าเนาบตัรจนท.ผูรั้บรอง   4.ขาดแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบ e-stu  5.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



599

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.481 นางสาวพิชญาภา พนัทองหล่อ 5711056990007 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   2.ส าเนาบตัรปชช.แม่
หมดอาย ุ  3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.482 นางสาวกมลชนก แทนผกัแวน่ 5711056990015 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.แม่หมดอาย ุ  2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.483 นางสาวณฐัวดี ขจรบุญ 5711056990018 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้3,4    2.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   3.
ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือน   4.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.484 นางสาวธารารัตน์ เช้ือชาวนา 5711056990034 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.485 นางสาวสุพิชชา สิงห์ด ารงค์ 5711056990035 แกไ้ข 1.ขาดแบบค าขอกูใ้นระบบ e-stu   2.ขาดจิตอาสา 36 
ชม.   3.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



600

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.486 นางสาวเอริกา แจง้จ  ารัส 5711056990036 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.487 นายธ ารง ฤทธิศกัด์ิ 5711056990038 แกไ้ข 1.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบe-stu   2.ขาดจิตอาสา 36 
ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.488 นางสาวพิตตินนัท ์ไชยวิเชียร 5711056990040 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.489 นางสาวสุทธิดา หลกัธรรม 5711056990046 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรนศ.   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.490 นางสาวฐาปนี ขาวผ่อง 5711056990047 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนแม่   2.ขาดจิตอาสา 36 
ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



601

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.491 นางสาวภทัรวรรณ วรรณภพ 5711056990051 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้ 3,4   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.492 นายพนธวิศ คุณชล 5711056990053 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.493 นางสาวโสรยา รอดโพธ์ิ 5711056990058 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้3    2.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.494 นางสาวจริยา พนัธุมา 5711056990063 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.แม่หมดอาย ุ   2.ขาดส าเนาแบบค า
ขอกูผ้่านระบบ e-stu   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.495 นางสาวพรรณี หนูเยาว์ 5711056990064 แกไ้ข
1.ส าเนาบตัรปชช.แม่หมดอาย ุ   2.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ  3.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



602

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.496 นางสาวณฐัชยากมล แถบศรี 5711056990069 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นนศ.   2.ขาดส าเนาบญัชี
ธนาคาร   3.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   4.ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นแม่   5.ขาดจิตอาสา 36 ชม.  6.ขาด
เอกสารหนา้3,4

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.497 นางสาวภาวดี อุทยัศิริพร 5711056990070 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้ 3,4    3.ขาดส าเนา
บญัชีธนาคาร   4.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ผูรั้บรอง   5.ขาดใบ
แสดงผล ดส.29   6.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ e-stu  
7.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.498 นางสาวรัตน์ริกา จนัทรา 5711056990074 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้ 3   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.499 นางสาววรนุช ลาโทน 5711056990075 แกไ้ข 1.ขาดรูปนศ.  2.ขาดใบแสดงผล ดส.29   3.ขาดแบบ
ค าขอกูผ้่านระบบ e-stu  4.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



603

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.500 นางสาวอารยา บุษบง 5711056990076 แกไ้ข
1.ขาดเอกสารหนา้4   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่    3.
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัร
จนท.ของรัฐ  4.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.501 นางสาวขวญัฤทยั วงษโ์นนง้ิว 5711056990078 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.502 นางสาวแพรวนภา สีพาชยั 5711056990079 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรปชช.นศ.   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.503 นางสาวชลธิชา แวงค าเพง็ 5711056990080 แกไ้ข 1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดใบแสดงผล ดส.29   3.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.504 นางสาวสกุณตรา ออ้มแกว้ 5711056990082 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.505 นางสาวนภสร สืบสาย 5711056990085 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.แม่หมดอาย ุ   2.ใบ ดส.29 ให√้ท่ี
ค่าครองชีพดว้ย   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.506 นางสาวจนัทร์มณี เจริญศิริ 5711056990091 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.แม่หมดอาย ุ   2.ขาดส าเนาแบบค า
กูผ้่านระบบ e-stu   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.507 นางสาวสุวิมล บุญน า 5711056990092 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้4    3.ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นนศ.    4.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร    5.
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัร
จนท.ผูรั้บรอง   6.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ e-stu   
7.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.508 นางสาวมชัฌิมา โพธิพนัธุ์ 5711056990095 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้3,4   2.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
แม+่ส าเนาบตัรจนท.ผูรั้บรอง   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.509 นางสาวศศิธร ไชยมงคล 5711056990096 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.510 นางสาวพีระยา เต็งสุวรรณ 5711056990097 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้3   2.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   3.
ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   4.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว + ส าเนาบตัรจนท.ผูรั้บรอง   5.ขาดแบบค า
ขอกูผ้่านระบบ e-stu   6.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.511 นางสาวสุธิดา สุยะ 5711056990098 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้น
แม่   3.ขาดใบแสดงผล ดส.29    4.ขาดแบบค าขอกู้
ผ่านระบบ e-stu    5.ขาดจิตอาสา 36 ชม.   6.ขาด
หนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.
ของรัฐ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.512 นางสาวพรรณิภา เบญ็จรูญ 5711056990101 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้3  2.ขาดส าเนาบตัรนศ.   3.ขาด
ส าเนาบญัชีธนาคาร    4.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือน
พอ่   5.ขาดหนงัสือรับรองรายไดแ้ม่ + ส าเนาบตัร
จนท.ผูรั้บรอง    6.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.513 นางสาวพรพิมล นนัทา 5711056990103 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนศ.    2.ขาดเอกสารหนา้4   3.ขาดส าเนา
บตัรนศ    4.ส าเนาบตัรปชช.แม่หมดอาย ุ   5.ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ ส าเนาบตัรจนท.ผู ้
รับรอง    6.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ e-stu    7.ขาด
จิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.514 นางสาวนิจจารีย ์อ่อนทรัพย์ 5811056990001 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.515 นางสาวกาญจนา เสนอกลาง 5811056990002 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่    2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.516 นางสาวปิยวรรณ อบฟ้ง 5811056990003 แกไ้ข 1.ท าหนา้ 5 ใหม่ ไม่ตอ้งลงอาชีพนกัศึกษา  2.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.517 นางสาวณฏัฐณิชา จุย้สกูล 5811056990007 แกไ้ข 1.ขาดใบหยา่   2.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
 + ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ  3.ขาดจิตอาสา 36 ชม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.518 นางสาวสุภาภรณ์ แกว้อุดร 5811056990008 แกไ้ข 1.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบe-stu   2.ขาดจิตอาสา 36 
ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.519 นางสาวณฐักานต ์พรหมบุตร 5811056990009 แกไ้ข 1.ขาดใบแสดงผล ดส.29     2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.520 นางสาวนทัชลิดา อรรคบุตร 5811056990010 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นนศ.   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.521 นางสาวนริศรา ปวงกนัทา 5811056990013 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว 2.ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  3.ขาดส าเนาบตัร
จนท.ของรัฐผูรั้บรอง   4.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



608

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.522 นางสาวมนนัยา สียางนอก 5811056990017 แกไ้ข 1.ท าเอกสารหนา้5ใหม่ ไม่ตอ้งลงอาชีพนกัศึกษา   2.
ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.523 นายณฐัพล ค  าหวาน 5811056990018 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหมดอาย ุ  2.
ขาดจิตอาสา 36 ชม.   3.กรอกเอกสารหนา้ 5เพ่ิม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.524 นางสาวมนสัชนก บุญศกัด์ิ 5811056990022 แกไ้ข 1.ขาดช่ือตวับรรจงผูเ้ซ็นรับรองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.525 นางสาวปฏิญญา สีมาคาม 5811056990023 แกไ้ข 1.ขาดช่ือตวับรรจงผูเ้ซ็นรับรองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



609

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.526 นางสาวจุไรวรรณ ตวยกระโทก 5811056990024 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.     2.ส าเนาบตัรปชช.พอ่หมดอาย ุ  3.
ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   4.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นแม่ 
  5.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัร
จนท.ผูรั้บรอง 6.ขาดจิตอาสา 36 ชม.   7.ลง√ค่า
ครองชีพในแบบค าขอกูผ้่านระบบe-stu

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.527 นางสาวณฐัเรวดี สูตรประจนัทร์ 5811056990025 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่(ถา้มี)   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.528 นางสาววิชุดา สามารถ 5811056990026 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.529 นางสาวนนัทิยาภรณ์ สวสัด์ินที 5811056990027 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



610

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.530 นางสาววิรัญญา เด่นศกัด์ิตระกูล 5811056990031 แกไ้ข
1.ขอรูปบา้นใหม่ให้เห็นกวา้งๆทั้งหลงั    2.ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   3.ขาดจิตอาสา 36 
ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
27 มิ.ย 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.531 นางสาวณิชกานต ์ชูพยนัต์ 5811056990035 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

27 มิ.ย 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.532 นางสาวนนัทิกานต ์ดอกพวง 5811056990037 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา  2.ขาดส าเนาบตัรปชช.ลุง
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.533 นางสาวกิตติยาภรณ์ วิชาชยั 5811056990039 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



611

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.534 นางสาวพิชญา มาพนันะ 5811056990044 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4   2.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพ
ครอบครัว   3.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   
4.ขาดส าเนาบตัรประจ าตวัจนท.รัฐ   5. ใส่√ค่าครอง
ชีพในระบบe-stu แลว้ปร้ินทม์าใหม่   6.ขาดจิตอาสา 
36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.535 นางสาวณฐักาญจน์ สุรัชนีนพดล 5811056990046 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.
ผูป้กครอง   3.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง   4.
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัร
จนท.ผูรั้บรอง   5.ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.536 นางสาวกนกกาญจน์ เพช็รไม้ 5811056990048 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



612

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.537 นางสาวกรรณิกา ชฎารัมย์ 5811056990050 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรปชช.แม่หมดอาย ุ  2.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดแ้ม่ + ส าเนาบตัรจนท.ผูรั้บรอง   3.ลง√ค่า
ครองชีพในระบบe-stuแลว้ปร้ินทม์าใหม่   4.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.538 นางสาววรรณมาศ มีทรงธรรม 5811056990052 แกไ้ข 1.ขาดใบแสดงผล ดส.29   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.539 นางสาวศศิชา ชมภูพ้ืน 5811056990053 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่  
 3.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่   4.ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดแ้ม่ + ส าเนาบตัรจนท.ผูรั้บรอง   5.ขาด
ใบแสดงผล ดส.29   6.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.540 นางสาวจิรพรรณ ท่ีดี 5811056990055 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่    2.ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนพอ่   3.ขาดส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   4.ขาด
จิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



613

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.541 นางสาวนิศาชล ยนิดี 5811056990056 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   3.ขาด
หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่   4.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดแ้ม่   5.ขาดส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   6.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.542 นางสาวอารียา ยอดมัน่ 5811056990063 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   3.
ขาดส าเนาทะเบียนบา้นพอ่   4.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่
   5.ขาดส าเนาบตัรปชช.ผูรั้บรองเงินเดือนพอ่   6.ขาด
จิตอาสา 36 ชม. 7.ขาดเอกสารหนา้ 5 หนงัสือรับรอง
รายไดแ้ม+่ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.543 นางสาวศศิวิมล เพง็พิศ 5811056990064 แกไ้ข 1.ท าเอกสารหนา้5ใหม่ห้ามมีรอยลบ  2.ขาดจิตอาสา 
36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.544 นางสาวพชัรินทร์ เวทสม 5811056990066 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



614

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.545 นายอรรถพล ป้อมไธสง 5811056990067 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.546 นางสาวอภิญญา กาลจกัร 5811056990071 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้น
พอ่   3.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   4.ขาดส าเนาทะเบียน
บา้นแม่   5.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว + 
ส าเนาบตัรจนท.รัฐผูร้รับรอง   6.ขาดจิตอาสา 36 ชม.  
7.ขาดเอกสารหนา้3

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.547 นางสาวบุญฑริกา กล่อมเบ้ีย 5811056990074 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.แม่หมดอาย ุ  2.ขาดส าเนาบตัร
ปชช.ผูรั้บรองเงินเดือนพอ่    3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.548 นางสาวขวญัสุดา ทุมพฒัน์ 5811056990076 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่  
 3.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ 4.ขาดส าเนาบตัร
ประจ าตวัจนท.ของรัฐ  5.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



615

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.549 นายพิริยะ ทองมูล 5811056990077 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.550 นางสาวสุกญัญา ชมชาติ 5811056990078 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 8.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.551 นางสาวผกาวรรณ ไชยธรรม 5811056990080 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่   2.ขาดจิตอาสา 36 
ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.552 นางสาวลานนา สิทธิชยัค  า 5811056990083 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.553 นางสาวกญัญาภคั นนทะภา 5811056990086 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว  3.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



616

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.554 นางสาวสุดารัตน์ ปฎิเวช 5811056990087 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.555 นางสาวนพวรรณ รังวิเศษ 5811056990106 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.556 นางสาวบุษรินทร์ วรรณศรี 5811056990107 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.557 นางสาวธิดารัตน์ บงแกว้ 5811056990115 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   2.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   3.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพ
ครอบครัว  4.ขาดส าเนาบตัรประจ าตวัจนท.ของรัฐ  
5.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



617

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.558 นางสาวชุติมณฑน์ อศัวสุทธิพนัธ์ 5811056990121 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนแม่   2.ขาดเอกสารหนา้
4    3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.559 นางสาวพิลาวลัย ์บุญสวสัด์ิ 5711011150009 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.560 นางสาวสิริรัตน์ สนสุวรรณ์ 5711011150010 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.พอ่หมดอาย ุ   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.561 นายอมัรีย ์วาเลาะ 5711011150015 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   2.ขาดใบแสดงผล ดส.29   
 3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.562 นางสาวนิสาชล ยงัประสงค์ 5711011150021 แกไ้ข l'
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



618

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.563 นายวชัร ทองบุตร 5711011150024 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้4   2.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบe-stu   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.564 นางสาวทานตะวนั โคตจนัทึก 5711011150035 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.565 นางสาวเฉลิมศรี เจนจตุรานนท์ 5711011150036 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้4   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.566 นางสาวขวญัชุมา เพชรนุย้ 5711011150039 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   2.ขาดส าเนาบตัร
ประจ าตวัจนท.รัฐ   3.ขาดใบแสดงผล ดส.29   4.ขาด
จิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.567 นางสาวมิราวดี น่ิมนวล 5711011150042 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่-แม่   2.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



619

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.568 นายธีรภทัร เสาใสศรี 5711011150043 แกไ้ข 1.ขาดใบแสดงผล ดส.29   2.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.569 นางสาวณฐัริกา สุภาทอง 5711011150044 แกไ้ข 1.ขาดรูปบา้นนศ.   2.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.570 นางสาวจิตา ฑามาตร์ 5711011150056 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.571 นายคมสนั สงวนวงศวิ์จิตร 5711011150058 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.572 นางสาวอารีรัตน์ พรไพรสณฑ์ 5811056150001 แกไ้ข 1.ขาดรูปถ่ายนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้2,4   3.ขอพบ
เร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



620

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.573 นางสาวพิมลพรรณ ขวญัสุด 5811056150003 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรนศ.   2.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 9.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.574 นางสาวปิยธชั มุติมรรคา 5811056150008 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.575 นายพชรพล อาวธุ 5811056150014 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว + ส าเนาบตัร
จนท.ของรัฐ  2.ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.576 นางสาวสิดาพร อารามพงษ์ 5811056150016 แกไ้ข 1.ลง√ค่าครองชีพลงในใบค าขอกูใ้นระบบe-stu
แลว้ปร้ินทม์าส่งใหม่  2.ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.577 นางสาวอภิญญา กุดเป่ง 5811056150020 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดพ้อ่   2.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



621

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.578 นายชุษณะ บุญโท 5811056150029 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้2,3,4   3.ขาดใบ
แสดงผล ดส.29   4.ขาดค าขอกูผ้่านระบบe-stu  5.ขอ
พบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.579 นางสาววรรณภทัร หวง 5811056150035 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นนศ.   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.580 นางสาวยศวดี โสรธรณ์ 5811056150040 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.581 นางสาวรังสินี ฟุ้ งสกุล 5811056150044 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว + ส าเนาบตัร
จนท.ของรัฐ  2.ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.582 นางสาวรัชดาภรณ์ เหล้ือมแกว้ 5811056150050 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



622

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.583 นางสาวศศิธร บุญศร(ไชยมงคล) 5811056150052 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่  2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้น
แม่   3.ขาดใบหยา่   4.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ 5.ขาดแบบค าขอ
กูผ้่านระบบe-stu  6.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.584 นางสาวบุญประทีป ชา้งบุญมี 5711011520060 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรประจ าตวัจนท.ของรัฐ   2.ขาดใบ
แสดงผล ดส.29   3.ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.585 นางสาวสุพิชญา เห็มภูมิ 5711011520080 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.586 นางสาวสุพตัรา วงษลุ์น 5711011520094 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.587 นางสาวชนิษฎา เพชรฤทธ์ิ 5811011520006 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่  2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



623

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.588 นางสาวชมพนุูท กล่อมเกล้ียง 5811011520008 แกไ้ข
1.ขาดเอกสารหนา้3   2.ลง√ค่าครองชีพในระบบ
e-stuแลว้ปร้ินทเ์อกสารมาส่งใหม่  3.ขาดจิตอาสา 36 
ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.589 นางสาวชุติมา พลูเพ่ิม 5811011520010 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.590 นางสาวอณุตรา พทุธโกษา 5811011520015 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.591 นางสาวธนัยพร วฒัโน 5811011520019 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   2.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว + ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   3.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



624

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.592 นางสาวทิพยสุ์ดา กามินี 5811011520029 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่  2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้น  
 3.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   4.ขาดส าเนาทะเบียนบา้น
แม่   5.ขาดใบแสดงผล ดส.29  6.ขาดแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบe-stu

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.593 นางสาวปัณชญา ภาพเจริญ 5811011520033 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว  2.ขาด
หนงัสือรับรองรายไดพ้อ่   3.ขาดส าเนาบตัรจนท.ของ
รัฐ   4.ลง√ค่าครองชีพในแบบค าขอกูผ้่านระบบ
e-stuแลว้ปร้ินทม์าส่งใหม่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.594 นายศุภโชค ศิริวรรณ 5811011520053 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้3,4   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 10.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.595 นางสาวมทัวนั หมัน่เขตกิจ 5811011520062 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   3.
ขาดส าเนาทะเบียนบา้นพอ่   4.ขาดส าเนาบตัร
ประจ าตวัจนท.ของรัฐ   5.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบ
e-stu  6.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



625

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.596 นางสาวภาวิณี เลสะทา้น 5811011520065 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  2.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.597 นายอมรเทพ ศรีคง 5711011732013 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.598 นางสาวณฐัสิมา สนัน่สุข 5711011732022 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   3.ขาด
ส าเนาทะเบียนบา้นพอ่   3.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   4.
ขาดส าเนาทะเบียนบา้นแม่   5.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ  6.ขาดใบ
แสดงผล ดส.29  7.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.599 นายชินดนยั วชิระพนัธุ์ 5711011732033 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.600 นางสาวเสาวลกัษณ์ เสมอเหมือน 5811011732004 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.601 นางสาวปาริชาติ ภู่อาภรณ์ 5811011732006 แกไ้ข 1.ขาดรูปบา้น   2.ขาดใบแสดงผล ดส.29   3.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



626

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.602 นางสาวสุกญัญา กาญจนสุวรรณ 5811011732008 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้ 3   2.ส าเนาบตัรปชช.พอ่หมดอาย ุ 
 3.ขาดใบแสดงผล ดส.29    4.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.603 นางสาวธญัญารัตน์ บรรพชาติ 5811011732017 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.604 นางสาวจิราพร อุดหนุน 5811011732020 แกไ้ข 1.ขาดใบแสดงผล ดส.29   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.605 นางสาวขวญัภิรมย ์ทนงค์ 5811011732026 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.606 นางสาวยวุดี จิตแปลง 5811011732031 แกไ้ข 1.ท าหนา้ 5 ใหม่ไม่ตอ้งลงอาชีพนกัศึกษา   2.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



627

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.607 นายกวีกาล ตนัติตารมณ์ 5811011732035 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   3.ขาดใบ
หยา่   4.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนา
บตัรจนท.ของรัฐ   5.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.608 นางสาวชญานุช สวา่งศรี 5811011732045 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัร
จนท.ของรัฐ   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.609 นางสาวกญัญานฐั สมหมาย 5811011732046 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.   2.ขาดส าเนาท าเบียนบา้นพอ่   
3.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   4.ลง√ค่า
ครองชีพในแบบค าขอกูผ้่านระบบe-stu   5.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.610 นางสาวกาญจนา เก้ือผล 5811011732050 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.611 นางสาวมลัลิกา มุ่งไพศาล 5811011732054 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดผู้ป้กครอง  2.ขาดแบบค า
ขอกูผ้่านระบบe-stu   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



628

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.612 นางสาวภทัรภา พิจารณ์วณิช 5811011732060 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   2.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   3.ขาดใบแสดงผล ดส.29    4.ขอพบ
เร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.613 นางสาวชนากานต ์คงมนั 5811011732065 แกไ้ข 1.ขอส าเนาบตัรจนท.ของรัฐใหม่ ถ่ายเอกสารทั้ง
หนา้-หลงั   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.614 นางสาวชนรดา อภิสนธ์ 5811011732071 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว  2.ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของ
รัฐ  3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.615 นางสาวอจัฉราพร ประสานพนัธ์ 5811011732077 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.616 นางสาวฉลองรัฐ จรัสพาณิชยกุล 5811011732078 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.617 นายประวิทย ์มะจนัลา 5711011460060 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



629

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.618 นางสาวพรนภา พานโท 5711011460130 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4      2.ขาดส าเนาบตัรนศ.       3.
ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   4.ขาดใบหยา่   5.ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของ
รัฐ  6.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบe-stu     7.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.619 นางสาวสุรีรัตน์ ภกัดีเจริญ 5711011460134 แกไ้ข 1.ขาดใบแสดงผล ดส.29  2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.620 นางสาวกนกพร พอใจ 5711011460143 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.แม่หมดอาย ุ  2.ขาดส าเนาบตัร
ประจ าตวัจนท.ของรัฐ   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.621 นางสาวสุพตัรา ศรีพนันา 5811011460005 แกไ้ข 1.ปร้ินทแ์บบค าขอกูผ้่านระบบe-stuมาใหม่ให้เห็น √
 ในขอ้4.ให้ชดัเจน  2.ขอพอเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



630

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.622 นางสาวศศิประภา ตนัวฒันกุล 5811011460019 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรปชช.แม่หมดอาย ุ 2.ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนแม่   3.ปร้ินทแ์บบค าขอกูผ้่านระบบe-stuมา
ใหม่ ให้เห็น √ ในขอ้4.ให้ชดัเจน  4.ขอพบเร่ืองจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.623 นางสาวสุกญัญา บุญมี 5811011460027 แกไ้ข 1.พบเพ่ือเซ็นเอกสารแบบค าขอกูผ้่านระบบestu
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.624 นายธิปร์ภวตัน์ อดุลยธรรม 5811011460035 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้3,4   3.ขาดส าเนา
บตัรนศ.   4.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร  5.ขาดจิตอาสา 
36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.625 นายรชตะ ปิวาวฒันพานิช 5811011460040 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.626 นางสาวธิติสุดา ศรีนิล 5811011460047 แกไ้ข 1.ส าเนาบตัรปชช.พอ่หมดอายุ
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.627 นายอษัฎาวธุ อินทรศรี 5811011460050 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.628 นางสาวกรกมล วงษย์อด 5811011460068 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.629 นางสาวศตกมล ค  ามัน่ 5811011460075 แกไ้ข 1.ขอพบเร่ืองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.630 นางสาวกิติยา อยูพิ่พฒัน์ 5811011460112 แกไ้ข 1.ขาดใบหยา่   2.ขาดหนงัสือรับรองรายไดพ้อ่  3.ขาด
จิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



632

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.631 นางสาวปัทมา มะไหย์ 5711011470003 แกไ้ข 1.ขาดใบแสดงผล ดส.29   2.ขาดแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบe-stu   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.632 นางสาววิภารัตน์ สีทาบ 5711011470012 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.  2.ขาดเอกสารหนา้3,4   3.ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นนศ   4.ขาดส าเนาบตัรนศ.   5.ขาดส าเนา
บญัชีธนาคาร  6.ขาดใบหยา่  7.ขาดหนนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   8.ขาดใบ
แสดงผล ดส.29   9.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.633 นางสาวกญัญาณฐั มะณีภาค 5711011470014 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.634 นางสาวกมลรัตน์ เจิมเฉลิม 5711011470023 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนแม่  2.ขาดใบแสดงผล 
ดส.29     3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.635 นางสาวกานติมา จนัทพยคัฆ์ 5711011470034 แกไ้ข 1ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่   2.ขาดใบแสดงผล 
ดส.29   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.636 นายศิริชยั หน่ายอินทร์ 5711011470035 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.  2.ขาดเอกสารหนา้3,4  3.ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นนศ.   4.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร  5.ขาด
ส าเนาบตัรปชช.แม่   6.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นแม่   7.
ขาดหนงัสือรับรองสถานะครอบครัว   8.ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว  9.ขาดส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ
   10.ขาดจิตอาสา 36  ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.637 นางสาวอารียา แดงพยนต์ 5711011470037 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4   2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นนศ.   
3.ขาดส าเนาบตัรนศ.   4.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   5.ขาดใบ
แสดงผล ดส.29   6.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.638 นายศุภวฒัน์ ฉิมเรือง 5711011470042 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดส าเนาบตัรนศ.   3.ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   4.
ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.639 นางสาวธนาภรณ์ มหาสวสัด์ิ 5711011470046 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรนศ.   2.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   3.
ขาดส าเนาทะเบียนบา้นพอ่   4.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   5.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.640 นายกิตติศกัด์ิ วิบูลยธ์นภณัฑ์ 5711011470052 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้4   3.ขาดส าเนาบตัร
ปชช.นศ.   4.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นนศ.   5.ขาด
ส าเนาบตัรนศ.   6.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   7.ขาด
ส าเนาบตัรปชช.พอ่   8.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นพอ่   
9.ขาดหนงัสือรับรองรายไดพ้อ่+ส าเนาบตัรจนท.ของ
รัฐ   10.ขาดใบแสดงผล ดส.29   11.ขาดจิตอาสา 36 
ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.641 นางสาวจริญา วารุณศาสตร์ 5711011470053 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.642 นางสาวอโรชา สกุลทวีสุข 5811011470018 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.643 นางสาวพรชนก ขยิม่ 5811011470035 ตดัสิทธ์ิ ลาออก

กรอ.644 นางสาวมูนา มูเนาวาเราะห์ 5811011470040 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้3,4   3.ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นนศ.   4.ขาดส าเนาบตัรนศ.   5.ขาด
ส าเนาบญัชีธนาคาร  6.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   7.
ขาดส าเนาทะเบียนบา้นพอ่   8.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่
   9.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นแม่   10.ขาดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนพอ่   11.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
แม+่ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   12.ขาดใบแสดงผล ดส.
29   13.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.645 นายอภิสิทธ์ิ ขนัทะคีรี 5811011470045 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้3,4   3.ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นนศ.   4.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   5.ขาด
ส าเนาบตัรปชช.แม่   6.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นแม่   7.
ขาดใบหยา่   8.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+
ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   9.ขาดใบแสดงผล ดส.29   
10.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.646 นายธีรวฒัน์ เดชศรี 5811011470050 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนศ.   2.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   3.
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัร
จนท.ของรัฐ   4.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบe-stu   5.
ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.647 นางสาวปิยนุช นาคสุขปาน 5811011470051 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.648 นางสาวสุประวีณ์ ศรีมยรุา 5811011470061 แกไ้ข 1.ท าหนา้ 5 ใหม่ไม่ให้มีรอยขีดทบั(กรอกเฉพาะของ
แม)่  2.   ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.649 นางสาวณฎัฐณิชา เวชประเสริฐกุล 5811011470065 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้2,4   2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นแม่   
3.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว   4.ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของ
รัฐ   5.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบe-stu   6.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



637

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.650 นางสาวชญัญานุช แซ่เอ้ียว 5811011470070 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้3,4   3.ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   4.
ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.651 นางสาวกาญจนาภรณ์ ตน้เกษ 5811011470075 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   2.ท าหนา้5ใหม่ ห้ามมี
รอยขีดฆ่า และกรอกเอกสารให้ครบ   3.ขาดจิตอาสา 
36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.652 นางสาวกนกวรรณ วงศณ์รัตน์ 5811011470076 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดเอกสารหนา้3   3.ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   4.
ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.653 นางสาวธีรฉตัร แสนดี 5811011470078 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.654 นายมนตรี กล ่าผกั 5811011470086 แกไ้ข

1.แกไ้ขรูปบา้นให้เห็นมุมกวา้ง   2.ขาดส าเนาบตัรนศ. 
  3.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   4.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่
   5.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว   6.
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  7.ขาดแบบค าขอกู้
ผ่านระบบe-stu      8.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



638

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.655 นางสาวจิราภรณ์ กนัยาทอง 5811011470087 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.656 นางสาวปาริชาติ อนนัต์ 5811011470089 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   3.
ขาดส าเนาทะเบียนบา้นพอ่   4.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่
   5.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นแม่   6.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   7.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.657 นางสาวชวิศา ส าเภาแกว้ 5711020660010 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.658 นางสาวพิมลกนก ศรีเรือง 5711020660039 แกไ้ข 1.วาดแผนท่ีบา้นใหม่
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.659 นายณฐัพงศ ์คงสมแกว้ 5711020660061 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.660 นายปวริศร์ อินต๊ะภูมิ 5711020660065 แกไ้ข ส่งเอกสารใหม่ทั้งชุด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



639

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.661 นายปุณยวฒัน์ กลมทุกส่ิง 5711020660067 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.นศ.     3.ขาด
ส าเนาทะเบียนบา้นพอ่  4.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   5.
ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือน   6.ขาดใบแสดงผล ดส.
29   7.ขาดแบบค าขอกูผ้่านระบบe-stu   8.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.662 นางสาวกลัยาณี โอ่เรือง 5711020660072 แกไ้ข
1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   3.ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัรจนท.ของ
รัฐ   4.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.663 นายกฤษนนัท ์เจริญชาติ 5711020660073 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.664 นายสิรภพ ศิริจิราพนัธ์ 5711020660077 แกไ้ข ส่งเอกสารใหม่ทั้งชุด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.665 นายเด็ดเด่ียว มาทน 5811020660039 แกไ้ข
1.ส าเนาบตัรปชช.พอ่หมดอาย ุ  2.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัว   3.ขาดใบแสดงผล ดส.29   4.ขาด
จิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



640

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.666 นางสาวณิสรา เกษมจนัศิรินนท์ 5811020660054 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารหนา้3   2.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว   3.ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.667 นายอธิป เฮียงโฮม 5811020660061 แกไ้ข 1.ขอพบเพ่ือแกไ้ขเอกสาร
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.668 นายจกัรกฤษ จิตตินนัท์ 5811020660072 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร   2.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดพ้อ่+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   3.ขาดรูปจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.669 นางสาวพรชนก วาสนาน า 5811020660079 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.670 นายกิตติภพ ล้ิมนิรมล 5811020660086 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.671 นายวชัรพล หสัดี 5811020660087 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.672 นายณฐัวฒิุ เฉียบแหลม 5811020660089 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.673 นายนิธิกนัต ์นนทรีย์ 5811020660090 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.674 นางสาวณฐัธญา ล้ีไตรรงค์ 5711056604008 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ



641

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.675 นางสาวนิภาพร เอ่ียมทศัน์ 5711056604018 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.676 นายอรรถพล ชมเรณู 5711056604033 แกไ้ข
1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.   2.ขาดส าเนาบตัรประจ าตวั
จนท.ของรัฐ  3.เซ็นส าเนาถูกตอ้งในหนงัสือรับรอง
เงินเดือนพอ่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.677 นายจิรวฒัน์ สุวรรณมณี 5811056601031 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสทือรับรองรายไดค้รอบครัว+ส าเนาบตัร
จนท.ของรัฐ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.678 นางสาวภทัรวดี ประชุมวงษ์ 5811056604009 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.679 นางสาวสุชาดา ปานแยม้ 5811056604015 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรประจ าตวัจนท.ของรัฐ  2.ขอพบเร่ือง
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198



642

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.680 นางสาวแพรวนภา อินทร์ชยัภูมิ 5811056604019 แกไ้ข 1.ท าหนา้5ใหม่ ไม่ตอ้งลงอาชีพนกัศึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.681 นายกิติภูมิ ล้ีกุลวิตรา 5811056604022 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.682 นางสาวอุษณีย ์ไกรวิจิตร 5811056604027 แกไ้ข 1.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.683 นางสาวณฐาพร สุริยา 5811056604029 แกไ้ข 2.ขาดรูปนศ.   2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย. 2559
เวลา 14.30 น

โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198

กรอ.684 นายวฒันสินธุ์ สุขสมบูรณ์ 5811056604038 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.685 นายนคเรศ เกษกล่ินหอม 5811056604042 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

กรอ.686 นางสาวหสัญา บุญพงษ์ 5811056604043 แกไ้ข 1.ขาดใบหยา่   2.ท าหนา้5ใหม่ให้เป็นลายมือเดียวกนั  
 3.ขาดส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ   4.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย. 2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

กรอ.687 นางสาวพรรณษา ทองผิว 56567210148 แกไ้ข

1.ส าเนาบตัรผูรั้บร้องรายไดห้มดอาย ุ 2.ขาดส าบตัร
นกัศึกษา  3.ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloan พร้อม
เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถว้น  4.ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
30 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

กรอ.688 นายจิรายทุธ พนัธุวงษ์ 56118020109 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ห.1 นายณรงคฤ์ทธ์ิ นุ่นทอง 56119400053 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.2 นางสาวธญัชนก  นิยมเวช 5711056605027 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 5รับรองรายไดม้ารดา   2.ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและ
มารดา   3.ขาดส าเนาบตัรผูรั้บรองหนา้ท่ี 5   4.ขาด
ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan   5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.3 นางสาวธนภร  ปลอดทอง 5811056722014 แกไ้ข

1.เขียนหนา้ท่ี2ใหม่ มีพอ่อยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูล
ผูป้กครองขอ้ท่ี8  2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นและ
ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา  3.ขอส าเนาใบหยา่
ของบิดาใหม่ (ให้บิดาเซ็นช่ือรับรองส าเนาใบหยา่)  4.
ขาดหนา้ท่ี5  หนงัสือรับรองรายไดบิ้ดา  5.ขาดส าเนา
บตัรผูรั้บรองหนา้ท่ี5    6.ขาดส าเนาแบบค าขอกูท่ี้
กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan   7.ขาดบนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



645

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.4 นายณชัพล  เกตุเท่ียง 5711011510032 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.5 นางสาวอารยา  ศิริผา 5811056722009 แกไ้ข

1.เขียนขอ้มูลเพ่ิมในขอ้ 9     2.ขาดหนา้ท่ี 5   3.ขาด
ส าเนาทะเบียนบา้นของ นศ.  4.ขาดส าเนาทะเบียน
บา้นและส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา  5.
ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   6.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.6 นายพรมงคลชยั  สกุลพร 5811011340063 ตัดสิทธ์ิ
รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด : บิดา  จ.ส.อ.สิงควรรณ  สกุลพร  มีหนงัสือรับรองเงินเดือน 28,840 บาทต่อเดือน  คูณ12เดือน 
ได ้ 346,080 บาทต่อปี



646

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.7 นางสาวเมวิกา  สิราริยกุล 5811011796004 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5หนงัสือรับรอง ตอ้งเขียนขอ้มูลบิดามาให้
ครบ ( อาชีพเขียนวา่ ไม่ไดท้  างาน  สถานท่ีท างาน 
เขียนท่ีอยูท่ี่บิดาพกัอยู ่ )  2.ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอก
ขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   3.
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.8 นางสาวณฐัวดี  ศรีจนัทะ 5811011796064 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2.ท าหนา้ท่ี5ใหม่   (ไม่
ตอ้งเขียนขอ้มูลอาชีพ สถานท่ีท างาน รายได ้ของ
มารดา เพราะมีหนงัสือรับรองเงินเดือนส่งมาแลว้ )  3
 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   4.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.9 นางสาวอภิชญา  ครุฑรัมย์ 5811056605002 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี 4  - 5    2.ขาดส าเนาบตัรประจ าตวั
เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีผูรั้บรองรายได ้   3.ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้
กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.10 นางสาวสายรุ้ง  คงคา 5811011570002 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5หนงัสือรับรองรายได ้    2 .ส าเนาแบบ
ค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาค
เรียน 1/2559   3.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.11 นางสาวภทัรมน  หิรัณยเลขา 5811011570003 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี4รูปบา้นและแผนผงับา้น  2.ขาดหนา้ท่ี5
รับรองรายไดม้ารดา  3.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือน
บิดา  4 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   5.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.12 นางสาวปนดัดา  สุขข า 5811011570004 แกไ้ข

1.ท าหนา้ท่ี5ใหม่ ไม่ตอ้งเจียน อาชีพของนศ.และ 
สถานท่ีท างานของนศ.   2 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอก
ขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   3.
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.13 นายวีระพล  อวนศรี 5811011805061 แกไ้ข

1.เขียนหนา้ท่ี1-2ใหม่ (เพราะหนา้ท่ี1มีรอยลบลิควิก
เยอะ และหนา้2ไม่ตอ้งเขียนขอ้8ผูป้กครอง)   2.ขาด
หนา้ท่ี3 ความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  3.ท าหนา้ท่ี5
ใหม่ (ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนกัศึกษา)   4.ขาดส าเนาบตัร
นกัศึกษา   5.ขาดส าเนาบตัรประชาชนมารดา(ท่ีส่งมา
บตัรหมดอาย ุ27ก.ย.56)  6.ขาดใบเกรด  7..ส าเนา
แบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan 
ภาคเรียน 1/2559   8.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.14 นายพลรสิทธ์ิ  โต๊ะสกุล 56119400001 เอกสารครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th 
เน่ืองจากขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ”  
จากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบ
และด าเนินการต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.15 นายบรรณวิชญ ์ ศิริเวชฎารักษ์ 5811012760036 แกไ้ข
1 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   2.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.16 นายสุรศกัด์ิ  ชยัมงคล 5711056721194 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
ของ นศ.  2.ขาดส าเนาบตัรประชาชนของบิดา(ท่ีส่ง
มาบตัรหมดอาย ุ9 ม.ค.58 )  2.ขาดส าเนาใบเกรด   3.
ขาดหนา้ท่ี5 พร้อมส าเนาบตัรเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเซ็นรับรอง
  4.ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   5.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.17 นางสาวสุวิชาดา  รัตนาวิวฒัน์ 5811011809009 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 1    2.ขาดส าเนาใบหยา่ของบิดามารดา
(เพราะ ขอ้6 สภานภาพครอครัว นศ.เขียนวา่ พอ่แม่
หยา่กนั)   3.ขาดส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่าน
ระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559    4.ขอพบ
นกัศึกษาเพ่ือสอบกิจกรรมจิตอาสาท่ีส่งมา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.18 นายจกัรพงศ ์ กล่ินทิพย์ 5811011448010 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา  2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้น
และส าเนาบตัรประชาชนของมารดา   3.ขาดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนของมารดา  4.ขาดหนา้ท่ี6หนงัสือ
รับรองสถานภาพครอบครัว  4.ขาดใบเกรด  5.ส าเนา
แบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan 
ภาคเรียน 1/2559   6.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.19 นางสาวธนภรณ์  บุตรพุม่ 5711011809023 แกไ้ข 1.ขาดภาพถ่ายร่วมระหวา่งนกัศึกษากบัผูรั้บรองการ
เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.20 นางสาวจุรีพร  พงัปรุ 5711011553055 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
ของบิดา  2.ขาดหนา้ท่ี5หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว  3 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่าน
ระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   4.บนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.21 นางสาวอญัรัตน์  ด าแดง 5711011460071 ตัดสิทธ์ิ

ห.22 นางสาวอารีรัตน์  จูทยั 5711011180087 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.23 นางสาวจุฑาทิพย ์ อินทรมานะ 5811011445091 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่าย นศ.จ านวน2รูป      2.ขาดหนา้ท่ี3 ความ
คิดเห็นอาจารยท่ี์รึกษา  3.ขาดหนา้ท่ี5 รับรองรายได้
มารดา   4.ขาดส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่าน
ระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.24 นางสาววริศรา  โทพิพฒัน์ 5811011445089 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 3 ความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา   2.
ขาดหนา้ท่ี 5หนงัสือรับรองรายได ้    3.ขาดส าเนา
แบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan 
ภาคเรียน 1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด : นายวิโรจน์ ด าแดง บิดาหนงัสือรับเงินเดือน 12,130 รวม12เดือน เท่ากบั 145560   และนาง
อรวรรณ ด าแดง  หนงัสือเงินเดือน 13,841 รวม 12 เดือนเท่ากบั 166,092 บาท
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.25 นางสาวพชัริดา  ชนะพนัธ์ 5711011180081 แกไ้ข

1..ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนบิดาจากร้านเมืองใหม่
เฟอร์นิเจอร์  2 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่าน
ระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   3..บนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.26 นางสาวทอฝัน  ปุษยพงศ์ 5811011445095 แกไ้ข 1.ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.27 นางสาวอภิญญาพร  ศรีจกัร์ 5711011520026 แกไ้ข

1.เขียนหนา้ท่ี1ใหม่ บิดาถึงแก่กรรมแลว้ไม่ตอ้งเขียน
อาชีพและท่ีอยูข่องบิดา  2.ขาดหนา้ท่ี5รับรองรายได้
มารดา  3.ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.28 นางสาวสุภานี  ศิลอยู่ 5711011460112 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5หนงัสือรับรองรายได ้    2 .ส าเนาแบบ
ค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาค
เรียน 1/2559   3.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ    4.ขาดใบเกรด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.29 นางสาวแพรวา  ค  าพิกูล 5811011445038 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 3อาจารยท่ี์ปรึกษา  2.ขาดใบเกรด  3 .
ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   4.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.30 นางสาวมทัรี  กีมาและ 5811056160016 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5หนงัสือรับรองรายได ้  2.ส าเนาแบบค า
ขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 
1/2559   3.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.31 นางสาวณฐัริณีย ์ ใจสวสัด์ิ 5811011030027 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายบา้น  2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของนศ.   
 3.ขาดหนา้ท่ี5หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว 4.ขาด
ส าเนาทะเบียนบา้นของบิดาและของมารดร  5.ขาด
ส าเนาบตัรประชาชนชองบิดาและของมารดา  6 .
ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   7.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.32 นายเอกชยั  ประภาสยั 5811011030039 แกไ้ข
1 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   2.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.33 นางสาวฉตัรชนก  ขนัธหตัถ์ 5811011809066 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา  2 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอก
ขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   3.
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.34 นางสาวฐานิยาภรณ์  กลีบรัง 5811056605003 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
มารดา(ให้มารดาเซ็นรับรองส าเนาดว้ยหมึกสีน ้าเงิน)  
2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา  3.นศ.เซ็นช่ือ
รับรองส าเนาใบเกรด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.35 นายญาณพฒัน์  ไทยศรีทวน 5811012760141 แกไ้ข

1.ท าหนา้ท่ี5ใหม่ ไม่ตอ้งเจียน อาชีพของนศ.และ 
สถานท่ีท างานของนศ.  เขียนสถานท่ีท างานของบิดา 
เป็นท่ีพกัอยูปั่จจุบนัของบิดา   2.ขาดส าเนาบตัร
ประจ าตวัรัฐของผูรั้บรองหนา้ท่ี 5      3.บนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ   4.
ขาดเอกสารหนา้ท่ี3-4

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.36 นางสาววรรณิศา  อร่าม 5811011809017 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี5ตอ้งเขียนรายละเอียดสถานท่ีท างานของ
บิดามารดาให้ครบ  2.ขาดส าเนาบตัรประชาชนของ
มารดา   3 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   4.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.37 นางสาวณฐัชา  เดิมไชย 5711011448086 แกไ้ข

1.ท าหนา้ท่ี5ใหม่ ไม่ต่องเขียนอาชีพ นกัศึกษา และ
สถานท่ีท างาน ของนกัศึกษา   2.ขาดส าเนาบตัร
นกัศึกษา 3. บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.38 นางสาวจุฑามาศ  ประสงค์ 5711011520036 แกไ้ข 1.ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.39 นางสาวรวิกาล  พดูงาม 5711011320055 แกไ้ข

1.เขียนหนา้ท่ี 1 ใหม่  ขาดการติดต่อกบับิดาและมารดา
 ไม่ตอ้งเขียน อาชีพและสถานท่ีท างานของบิดามารดา 
  2.ขาดหนา้ท่ี5ท าหนงัสือรับรองรายไดย้าย   3 .ส าเนา
แบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan 
ภาคเรียน 1/2559   4.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.40 นางสาวธญัญารักษ ์ ล  ้าเลิศ 5811011320021 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 3 ความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา   2.
ขาดหนา้ท่ี 5หนงัสือรับรองรายไดม้ารดาและส าเนา
บตัรของผูรั้บรองรายได ้     3.ขาดหนงัสือรับรอง
เงินเดือนของบิดา   4.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



657

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.41 นางสาวมาลิณี  มุ่งชนะ 5811011448065 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2.ท าหนา้ท่ี5ใหม่ เขียนขอ้มูล
รับรองรายไดบิ้ดาและมารดามาให้ครบ  3.ขาดส าเนา
แบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan 
ภาคเรียน 1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.42 นางสาวรัตนาพร  สุดใจ 5811011340077 แกไ้ข
 1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ   2.ขาดหนา้ท่ี5หนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.43 นางสาวณฐัริกา  ศรีคลงั 5711011940001 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 3 -4   2.เขียนขอ้มูลเพ่ิมในหนา้ท่ี 1ให้
ครบ  3.ขาดส าเนาใบเกรด  3 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้
กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559
   4.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.44 นางสาวศุภิสรา  แกว้วิชยั 5711056723018 แกไ้ข ให้ส่งท าแบบค าขอกูพ้ร้อมเอกสารประกอบใหม่ทั้งชุด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



658

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.45 นางสาวกุลธิดา  ค  าแสน 5811011510041 แกไ้ข ขอพบนกัศึกษา เพือสอบถามรายไดค้รอบครัวท่ีเขียน
ในหนา้ท่ี1และหนา้ท่ี 5

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.46 นางสาวศิริลกัษณ์  เมืองชา้ง 5811056180056 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.47 นางสาวอาทิตยติ์ยา  วนันิจ 5811011806001 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2.ขาดหนา้ท่ี 5    3.บนัทึก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.48 นางสาวเนบิวลา  ศรีโสภา 5711011809082 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี5หนงัสือรับรองรายไดม้ารดา  2 .ส าเนา
แบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan 
ภาคเรียน 1/2559    3.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



659

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.49 นางสาวสุนิสา  สหชาตินิยมพนัธุ์ 5711011804058 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี 5 หนงัสือรับรองรายไดม้ารดา  2.ขาด
ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.50 นางสาวศิรินนัท ์ แกว้วงษา 5711056721047 แกไ้ข

1.เขียนขอ้มูลเพ่ิมในขอ้ 1 , ขอ้5,ขอ้7   2.ท าหนา้ท่ี5
ใหม่ ไม่ตอ้งเขียน อาชีพนกัศึกษา และ สถานทีท างาน
ของนกัศึกษา  ห้ามมีรอยลบลิควิค    3. ขาดบนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.51 นางสาวญาณนนัท ์ ค  าดี 5711056990054 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี 3    2.ขาดหนงัสือรับรองเงินรายวนัของ
มารดา   3.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.52 นางสาวสุธินี  ทองห้าว 5811011470013 แกไ้ข ขอพบนกัศึกษา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 12.30 น

โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



660

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.53 นางสาวรชนิชล  แก่นจกัร์ 5811011448098 แกไ้ข

1.รูปถ่ายนกัศึกษาและรูปบา้นนกัศึกษา    2.หนา้ท่ี1-2 
เขียนขอ้มูลเพ่ิม    3.ท าหนา้ท่ี5ใหม่ ให้ผูรั้บรองเขียน
รายละเอียดชอ้มูลดว้ยลายมือผูรั้บรองให้ครบ   4 .
ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559    5.บนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.54 นายนพวิชญ ์สุภาพงษ์ 5711012760155 แกไ้ข
1 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559    2.บนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.55 นางสาวอินทิรา  ธรรมะ 5811011540047 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ห.56 นางสาวบุษยา  ผดุงภกัดี 5811011540058 นกัศึกษาไม่ส่งแบบค าขอกูย้มืฯ

ห.57 นางสาวสุธิตา  ประเสริฐศรีศิริ 5811011460089 แกไ้ข
1.ขาดหนา้ท่ี 3   2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา  
 3.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ   4.ขาดส าเนาใบเกรด

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199



661

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.58 นางสาวแพรวพรรณ  นกสูงเนิน 5811011510001 ตัดสิทธ์ิ

ห.59 นางสาวญาณิสา  ธนะสะสมทรัพย์ 5811056723054 แกไ้ข

1.ท าหนา้ท่ี 5 ใหม่ ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนกัศึกษา และ 
สถานท่ีท างาน ของนกัศึกษา   2.ขาดส าเนาแบบค าขอ
กูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 
1/2559

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.60 นางสาวภาพิมล  สุวรรณนารี 5711056601062 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี1เขียนขอ้มูลเพ่ิมให้ครบ   2.ขาดหนา้ท่ี3    3.
หนา้ท่ี5 เขียนขอ้มูลมารดาให้ครบ  4.ขาดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนของบิดา   5 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้
กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559
    6.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.61 นางสาวพิไลวรรณ  เตชะ 5811011809012 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี 3   2.ขอพบสอบถามรายละเอียดใน
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด : บิดานายสุพจน์ นกสูงเนิน เงินเดือนละ16,300 บาท รวม 195,600 บาทต่อปี   และมารดานาง
แหลมทอง นกสูงเนิน  เงินเดือนละ 11,950 บาท รวมเป็นเงิน 143,400  บาท
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.62 นางสาวนดาวดี  คุม้มณี 5811056990116 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ  2.หนา้ท่ี4วาดแผนผงับา้นดว้ยตนเอง   
 3.ขาดหนา้ท่ี 5 หนงัสือรับรองรายไดข้องมารดา
พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีรับรอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.63 นายพนัธุ์พล  ไชยวิเศษ 5811056160053 แกไ้ข 1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ    2..เขียนขอ้มูลเพ่ิมในหนา้ท่ี 5 ให้ครบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.64 นางสาวปาริฉตัร  ฟ้ืนเครือ 5811011445011 แกไ้ข

1 ขาด.ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   2.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ   3.
ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของนศ.และของมารดา    4.
ขาดส าเนาบตัรผูรั้บรองรายไดห้นา้ท่ี5

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.65 นางสาววรรณวิศา  ข  าประไพ 5811011445013 แกไ้ข

1 ขาด.ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559   2.บนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ  2.ขาด
ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา  3.ขาดหนา้ท่ี5และ
ส าเนาบตัรผูรั้บรอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.66 นางสาวรุจิรา  รอดวิลยั 5711011809056 แกไ้ข

1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสาธารณะ   2.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา   
 3.เขียนหนา้ท่ี1ใหม่  ถา้ไม่ไดติ้ดต่อกบับิดา ให้เขียน
แค่ช่ือสกุลของบิดา เท่านั้น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.67 นายธนภทัร  เพช็รภู่ดี 5811012760053 แกไ้ข 1.ขาดหนา้ท่ี 5 หนงัสือรับรองรายไดม้ารดาและ
ส าเนาบตัรเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีรับรอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.68 นายกวีไพร  นนยะโส 5811011553057 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบตัรประชาชนของบิดา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.69 นางสาววิริยา  จบปาน 5811011553038 แกไ้ข

1.หนา้ท่ี4ให้วาดแผนท่ีบา้นใหม่ให้ชดัเจน  2.ขาด
หนา้ท่ี5 3 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2559    4.บนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.70 นางสาวพิมพสิ์ริ  พรมชยั 5711011802068 แกไ้ข ขอพบ สอบถามรายไดข้องบิดา
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.71 นางสาวรัชนีกร  เจียมมณีกนก 5811011510057 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ท่ี 5    2.ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดา     3.
ขาดหนา้ท่ี 5   4.ขอส าเนาบตัรผูรั้บรองรายไดใ้หม่(ท่ี
สงมาบตัรหมดอายแุลว้วนัท่ี 18 มี.ค.59 )  5.ส าเนา
แบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่านระบบe-Studentloan 
ภาคเรียน 1/2559    6.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์ขอกู้ยืมฯ  กยศ./กรอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

เร่ือง  แก้ไขแบบค ำขอกู้ยืมส ำหรับผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ของนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5
          ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ จดล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที่  เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดของประกำศนี ้  

หมำยเหตุ    นักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 2 - 5  ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์แล้ว แต่ไม่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้นักศึกษำสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )  หรือโทร 02-2445198- 9 และ  02-6689508   ภำยในวนัที่  2 - 30 มถุินำยน 2559  วนั เวลำ รำชกำร

ห.72 นางสาวเข็มจิรฐา  วรพทุธศาสนีย์ 5711011470028 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา   2.ขาดหนา้ท่ี4  3.ขาดส าเนา
บตัรนกัศึกษา  4 .ส าเนาแบบค าขอกูท่ี้กรอกขอ้มูลผ่าน
ระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2559    5.บนัทึกการ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
28 มิ.ย 2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

ห.73 นางสาวธนชัชา  ลาภมา 5811056160078 ตัดสิทธ์ิ

ห.74 นางสาวชุติมา  ศรีแกว้ 5711011470054 แกไ้ข ท าแบบค าขอกูแ้ละเอกสารประกอบใหม่ทั้งชุด
ส่งเอกสารวนัท่ี 

28 มิ.ย 2559
เวลา 13.30 น

โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทรสอบถามขอ้มูล
ไดท่ี้เบอร์ 02-2445199

รายไดเ้กินกวา่กองทุนก าหนด :สลิปเงินเดือนของบิดานายทวีลาภ ลาภมา เดือนละ 25,000 บาท รวม12เดือน เป็น 300,000 บาท


