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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

กยศ.2 นางสาวทศันีย ์เดชงดั 56115730095
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.4 นางสาวปรียา อ าเพียร 56566010009
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.5 นายธนษกร เหล่าวานิช 56128400209
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.6 นางสาวกญัญารัตน์ กุลภูเขียว 56566010038
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.8 นายสุเมธ ข  าเลิศ 56128400173
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.9 นางสาวสุชานรี สมัฤทธ์ิ 56118040005
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.10 นางสาวศศิธร ยรรยงสิริการย์ 56565170075
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.11 นางสาวจารุวรรณ คงประดิษฐ์ 56119800058
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.12 นางสาวนยันา สาตราคม 56118140019
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.13 นางสาวศุภกานต ์ไชยสิงห์ 56566040020
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.15 นางสาวมณฑกานต ์สีแดง 56115730009
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.16 นายนนัทชยั สุตานนัท์ 56567210005
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.17 นางสาวศศิธร มาประเสริฐ 56128400093
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.18
นางสาวชญัญาพชัญ ์ด ารง
พลสถาพร

56118040015
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.21 นางสาวกมลชนก วรรณพงษ์ 56118140080
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.22 นางสาวพชัราพรรณ แตงฉ ่า 56567230073
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.24 นางสาวสิริภทัร์ แพทยป์รีชา 56115530050
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.25 นางสาวเมษิณี เสภู่ 56115200055
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.26 นายอนุชิต บวัโคง้ 56115530081
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.27 นางสาวณฐัวรรณ ไอโซน 56567210027
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.30 นายธนกร สุจริตจนัทร 56206600035
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.32 นายนิตินยั นาคผ่อง 56118200013
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.34 นางสาวพธิุตา โพธิศรี 56566040031
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.35
นางสาวชญาน์ทิพย ์กาญจนศิ
ริกูล

56128400019
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.36 นางสาวจนัทร์จิรา พนัธุ์กุ่ม 56117960071
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.37 นางสาวปนดัดา แจ่มจ ารัส 56118200126
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.38 นางสาวชนิดา ลอยแกว้ 56566050033
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.41 นายกิตติภณ เยน็ใจ 56128400092
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.42
นายกอ้งปพฒัน์ สูติอุทยัทวี
โชติ

56128400176
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.43 นายตรัณ เงินกลัน่ 56567220045
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.45 นางสาวสาลิณี ศรีเท่ียง 56567310006
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.46
นางสาวเจนจิรา ทวีศรีสุขุม
นาถ

56567210049
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.47 นายชญานนท ์เกียรติมหาคุณ 56119800052
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.48
นางสาวสรธญัญ ์จ าเริญ
วณิชชา

56118140029

เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.49 นางสาวอรไท เจริญสุข 56117960072
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.50 นายวรัญชิต ขจรบุญ 56128400014
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.51 นางสาวสรันญา จุนาศพัท์ 56115180115
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.52 นางสาวสิริขวญั แสงวนิชย์ 56115530039
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.53 นายกลวชัร ทองเต็ม 56128400146
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.55 นายณรัฐ กล่ินสุหร่าย 56128400193
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.56 นางสาวภานุมาศ ์กิจเจริญนุกูล 56118200058
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.59 นางสาวบงกช อินต๊ะเสน 56566010016
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.60 นายวราวธุ เลิศมงคลวฒิุชยั 56115530069
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.61 นางสาวจนัทร์จิรา เจ่ียกุล 56566050067
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.62 นางสาวจินดา บุณยทรรพ 56118040027
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.63 นางสาวอรนิภา มะลิสา 56565170069
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.64 นายวีรากร ชูศรี 56115730029
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.68 นายภูวิพฒัน์ ธีรชยัสมบูรณ์ 56114600035
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.70 นายศุทธวีร์ จินะเสนา 56128400180
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.71 นางสาวรัชนีกร บูรณะเสรี 56128400031
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.72 นางสาวกรกนก ล ายองพนัธ์ 56128400161
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.74 นางสาวกาญจนา ภุมรินทร์ 56566050063
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.75 นายกษิดิศ แกว้ปาน 56118140076
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.76 นายเทวญั ชิวปรีชา 56567220062
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.77 นายศรัณย ์ก าจดัโรค 56118020005
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.78
นางสาวบุณยานุช เสมบุญ
หล่อ

56118140015
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.79 นายสิรวิชฌ ์เพชรคง 56128400194
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.80 นางสาวสุภาพร เท่ียงบุญ 56115530005
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.81 นางสาววนชัพร สมบุญ 56128400015
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.82 นายธนารักษ ์สีระวงัไพร 56118200065
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.83
นางสาวนภารัศม ์วลยัน
นทนนัท์

56567210094
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.84 นางสาวภคนนัท ์ยศสมบติั 56128400038
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.86 นางสาวอินทิพร สวา่งพิมพ์ 56567310028
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.88
นางสาวอภิญญา เตชะ
อนุรักษก์ุล

56118140016
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.89 นางสาวเพญ็นภา พกุพลูทรัพย์ 56128400225
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.90
นางสาวจิตติกานต ์บุญผาติ
นาถ

56567230071
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.91 นางสาวหทยัชนก ช่อดอกรัก 56115180009
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.92
นางสาวกรกาญจน์ แจ่ม
จนัทร์ศรี

56118200025
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.93 นายยทุธพล เพช็รรุ่ง 56565170044
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.94 นายนราธิป พรานประสิทธ์ิ 56128400184
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.95 นายสืบตระกูล กิจสาลี 56115400067
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.97 นางสาวโสรยา วรศิริกุล 56118090033
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.99 นางสาวขนิษฐา เณรเจริญ 56566040028
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.100
นางสาวเพียงฟ้า วฒิุประดิษฐ
กุล

56565170111
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.101 นายอนวชั แกว้เพง็กรอ 56128400175
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.102 นางสาวไปรยา เปล่ียนสมยั 56128400170
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.103 นางสาวนริศรา ชูดี 56567220089
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.104 นางสาวนพรัตน์ นาคสอาด 56115530076
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.105 นางสาวเพญ็นภา แนวสุข 56119400081
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.107 นางสาวณฐัธิดา อยูกิ่จติชยั 56118140051
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.108 นางสาวอริสรา วรโยธา 56118140091
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.109 นางสาวจีระวฒัน์ มงคลกูล 56118140086
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.110 นางสาววนัดี ไข่ทอง 56118140092
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.111 นางสาวอาทิมา จุย้จ  าลอง 56206600013
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.112 นางสาวฐิติพร นาคงาม 56566010013
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.113 นางสาววรัญญา ฉลาดละออ 56115200057
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.114 นางสาวฐิติกาญจน์ นกแกว้ 56565170092
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.116 นายปวนนัต ์จนัทร์เภา 56128400055
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.118 นางสาววนัเพญ็ บวับาน 56128400090
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.119 นายรชต รัตนาพรประสิทธ์ิ 56118200118
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.120
นางสาวสุนิสา เอนกธรรม
พินิจ

56115530026
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.121 นางสาวชุติมา ธูปหอมละออ 56115730084
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.122 นางสาวสุดาทิพย ์ทองสุข 56118140074
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.123 นายวรินทร พ่ึงสุขแดง 56566040018
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.125 นางสาวอธิฐาน โรจนสุมล 56115180068
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.127 นายชชัตญัญู บุนนาค 56567210039
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 33

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.128 นางสาวภานิชา กิตติเดชาวงศ์ 56118140057
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.129 นางสาวสุพรรษา จนัทร์ดวง 56118090055
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.130 นางสาวสุภสัสร อมัรินทร์ 56566050007
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.132 นางสาวประภาพร จนัทร์ชม 56118200078
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.133 นายธนิสร เทียนถวาย 56118090057
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.134 นางสาวสุพตัรา คลา้ยดวง 56567230030
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.136 นางสาวสุมนตรา วาทีรักษ์ 56118090027
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.137 นางสาวดาลดั เจะและ 56118090007
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.139 นายปรัชญา ทองอยู่ 56117960040
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.140 นางสาววิริญา นนทอ 56117960065
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.141 นายตรีพฒั เทพประสิทธ์ิ 56115530042
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.142 นางสาวอินทิชา ค  าเดช 56567310026
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.143 นางสาวสมชัชา โซ๊ะสลาม 56118020030
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.144 นางสาวสุธาสินี โพธ์ิมัน่ 56118040006
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.145 นางสาวภานุชนารถ สุขเกษม 56567210048
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.147 นางสาวกนกพรรณ กายพนัธ์ 56566050020
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.148 นางสาวฐิฏิญา จิตร์ปล้ืม 56118090011
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.149 นางสาวพรทิพา สีสุก 56566050011
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.151 นางสาวปิยาภรณ์ แสงทบัทิม 56118200079
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.153 นางสาวกาญจนาพร เคียงกลาง 56118020123
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.154 นางสาวแกว้ตา อ่อนอว้น 56115730040
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.156 นางสาวภทัทิรา สวนดอกไม้ 56567210057
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.157 นางสาวอญัชนา ม่วงตะเภา 56115730008
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.158 นางสาวพชันนัท ์ศรีสุข 56567230041
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.159 นางสาวจุฬาภา กาญจนาวาณิช 56566010061
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.160 นางสาวมลภคัน์ สุขเกษม 56114600099
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.161 นางสาวสุนนัทา ปรีดาชม 56115180049
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.162 นายเจษฎายทุธ พรมลี 56206600142
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.163 นายสิทธิพล กาญจนศิริสมบติั 56206600056
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.164 นางสาวพงษน์ภา ยะเจริญ 56118200144
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.165 นางสาววรรณวิสา ทองงาม 56565170046
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.166 นางสาวธนิษฐา ผ่ึงผาย 56115530067
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.167 นางสาวสิริรัตน์ บุญกร 56115730066
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.168 นายนิริศ เทพบุตร 56115180092
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.169
นางสาวนนทวรรณ บุญฑา
ทิพย์

56128400006
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.171 นายสุชาครีย ์จนัทร์ทอง 56118090081
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.172 นางสาวธนนัทญ์า ฤทธ์ิเหมาะ 56115400061
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.173 นางสาวพรนิภา พรมโชติ 56115730020
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.174 นางสาวอารีย ์ทองเพียร 56115180104
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.175 นางสาวอารมณ์ ทองเพียร 56115180108
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.177 นางสาวทกัษพร พวงพยอม 56115530022
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.178 นายรัฐพล ตั้งมา 56115730004
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.179 นางสาวฌลัลิกา สุวรรณโณ 56128400135
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.180 นางสาวธาริณี นิตยโ์ฆษกุล 56115180050
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.181 นางสาววรรณภาพร วงษด์ารา 56115180015
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.182 นางสาวพรนภสั เงินโอภาส 56115530055
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.183 นายชลทิศ เคอ 56115530020
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.184 นางสาวบุญฑริกา ไชยทิพย์ 56566010063
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.185 นางสาวสุกญัญา สินเธาว์ 56567310012
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.186 นายกิตติธร ใจธรรม 56118200087
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.187 นางสาวจนัทนิภา เกิดศิริ 56118200036
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.188 นางสาวเบญจวรรณ ศิริกุล 56567230022
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.189 นางสาวศศิธร แสงประไพ 56115400013

เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.190 นางสาวชิดชนก แกว้ประถม 56567230040
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.191 นางสาวจนัทกานต ์วงัสิงห์ 56567220011
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.192 นางสาวธิดาวรรณ ดวงจินดา 56567230038
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.193 นางสาวนิสากร เนตรเพง็ 56118090038
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.194
นางสาวสกาวรัตน์ สุวรรณ
ภกัด์ิ

56567220026
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.196
นางสาวพรสวรรค ์ศิวะสินาง
กูร

56115730055
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.197 นางสาวนภาพร เนาวลกัษณ์ 56115400048
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.198 นางสาวมาริษา หน่ึงฤทยักุล 56566050009
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.199 นางสาวกญัญาณฐั ขยนัคิด 56118090010
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.200 นางสาวกนกวรรณ ชูจารย์ 56118040008
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.203 นายธนภทัร ศรีวทุธานนัท์ 56206600086
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.204 นางสาวอรทยั สมบูรณ์กุล 56567310003
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.205 นางสาวสมใจ ศิริวฒัน์ 56566050016
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.206 นายรัชพล ม่ิงขวญั 56567310021
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.209 นางสาวสุภาวดี ถาดดอน 56119400004
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.210 นายวีรยทุธ หม่ืนบุญมี 56118090021
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.213 นายปัญญา ปรีชาพดู 56566050028
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.214 นางสาวณฐิัดา พรมมี 56118140039
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.215 นายศรัญญู จ าปาค า 56206600033
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.216 นางสาวนนัทิยา บรรลือทรัพย์ 56118090063
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.217 นางสาววรารัตน์ นพพิบูลย์ 56115180041
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.218
นางสาวธญัญพทัธ์ พิทกัษเ์ด
ชาพงศ์

56115180106
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.221 นายวนัชยั คุม้ไพฑูลย์ 56567230056
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.222 นางสาวกรรณิการ์ นามวงค์ 56566040049
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.223 นางสาวชิดชนก แกว้อารีย์ 56566050035
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.227 นางสาวสุนิสา สินน ้าค  า 56118090049
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.228 นายอรรถพล สุภสร 56118200101
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.229 นางสาวอินทร์ชุอร ไชยโคตร 56118040025
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.230 นางสาวอภิญญา บริสุทธ์ิ 56566050042
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.232 นางสาววิลิน ช านาญกอง 56118140036
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.233 นางสาวอินธุออน สินสู่ 56118040020
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.234 นางสาวปิยะนุช จนัมล 56566040041
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.235 นายไชยา ลาภสาร 56206600028
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.238 นายอนุชา น ้าจนัทร์ 56128400128
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.240 นางสาวจิวนนัท ์บุญจนัทร์ 56566050031
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.241 นายวฒิุชยั ละมา้ยเมือง 56206600068
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.242 นางสาวจอมขวญั บรรเทา 56567310020
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.243 นางสาววราพร อทัศรี 56118040028
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.244 นางสาวเจนจิรา ประเสริฐศรี 56117960070
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.245 นางสาวอินทิรา แกว้เนตร 56114600063
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 64

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.248 นางสาวณนัฑาพร กาลจกัร์ 56118090074
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.250 นางสาวสุธิดา เทียบแกว้ 56567310029
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.251 นายนพรัตน์ แสงชา 56206600138
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.253 นางสาวปิยะภรณ์ อนัทะไชย 56567310022
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.255 นางสาวสุภาภรณ์ กิริยะ 56565170026
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.256 นายณฐัวฒิุ กองอุดม 56115180112
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.258 นายคีตธร วงศส์มศรี 56128400091
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.259 นางสาวกมลพร แวดอุดม 56115180030
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.260 นางสาวนิลรัตน์ นิลาทวงค์ 56118200133
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.262 นายวศัพล ผินแกว้ 56115180039
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.263 นางสาวจนัทร์จิรา โพธิลุน 56567230046
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.264 นางสาวอรนภา อุปเสน 56118020099
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.265 นางสาวขนิษฐา แวงดา 56118200022
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.267 นางสาวดาวนภา ศรีโท 56566050068
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.268 นางสาวสาวิณี คนไว 56118090041
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.270 นายชนมส์วสัด์ิ เซียสกุล 56206600099
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.271 นางสาวศุทธหทยั ยองค า 56115530060
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.272 นางสาวอาชิรญาณ์ โคตา 56206600060
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.274 นางสาวจุรีรัตน์ อินต๊ะประการ 56118200138
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.275 นายวชัรพงษ ์เกียรติสมบูรณ์ 56567220034
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.276 นายธนวิทย ์ถือทอง 56567210169
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.277 นางสาวจุฬาลกัษณ์ อยูนุ่ช 56118200119
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.280 นางสาวจิรัฏฐ์ เทียมวงค์ 56118090054
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.281 นางสาววริศรา ใจมอย 56566010081
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.282 นางสาวนภสัสร ธิตา 56118200053
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.283 นางสาวพิมพิกา ใจหนกั 56115200053
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.284 นางสาวรุ่งอรุณ กนัทะ 56115730060
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.285 นางสาววิภาวี ธรรมานุสาร 56128400024
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.286 นางสาวภทัราภรณ์ สุขจิตร 56567220023
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.287 นางสาวอุรัสยา ค  าชม 56115730045
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.288 นางสาวหยาดนภา อมัฤทธ์ิ 56115530030
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.290 นางสาวศุลีพร เทศอินทร์ 56118200082
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.291 นางสาววิมลสิริ มา้แกว้ 56128400108
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.292 นางสาวปาลิตา ประสพเนตร์ 56128400174
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.293 นางสาวศรัณญา นิยม 56119400085
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.294
นางสาวกิตตินนัท ์วงศศิ์ริศรี
สกุล

56115730082
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.295 นางสาวสุนิศา มูลเมือง 56118090070
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.296 นางสาวฐาปนี ค  าแก่น 56566050047
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.298 นางสาวณฐักานต ์ประชุมมาก 56128400137
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.299 นางสาวพรพิมล ดีด าแดง 56566040006
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.300 นางสาวสุนิสา ฮกสีดา 56118140055
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.302 นายศุภนนัท ์ทนัจนัทึก 56115180057
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.303 นางสาวกนกทิพย ์จนัทร์แป้น 56118200142
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.304
นางสาวริญญารัตน์ วีรกรนิธิ
วงศ์

56115400066
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.305 นางสาวอุสรา วงศน์ ้านอง 56115200064
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.306 นางสาวปริยากร เรืองศิริ 56115180026
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.307
นางสาวธญัญา รักสจัจา 
(พิศาลภทัรกิจ)

56115200060
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.308 นางสาวโยธากา เชยโต 56117960036
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 80

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.309 นางสาววนิดา วรพรเบญจกุล 56128400013
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.310 นางสาววงศทิ์พา พิมพโ์ดด 56128400164
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.311 นางสาวนิจฉรา แหวนพลูผล 56567230059
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.312 นายสถาพร สิริรักษสถาพร 56567230045
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.313 นางสาวลดัดาวลัย ์สุขพานิช 56115180113
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.314 นางสาววิวิศนา นิสสยัดี 56128400072
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.315
นางสาววรวลญัช์ สุนทรพรป
วีณ์

56128400179
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.316
นางสาวเสาวนีย ์สุวรรณ
ประเสริฐ

56118200088
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.317 นางสาวสุดารัตน์ ทรัพยอิ์นทร์ 56566050054
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.318
นางสาวณฐัธิกา เอ่ียมสุข
ประเสริฐ

56118200010
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.320 นางสาวเอมอร นกยงูทอง 56128400071
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.321 นางสาวปมิณตรา สิงหวรรณะ 56128400004
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 84

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.322 นางสาวปฐมาวดี ศิลาวงศ์ 56115180102
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.324 นางสาวศิริพร ยอดพฤกษา 56566050005
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.325 นางสาวจนัทร์จิรา เกษรบวั 56115730024
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.327 นางสาวคนึงนิจ ยางสูง 56118090078
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.328 นางสาวก่ิงกาญจน์ เห้ียมหาญ 56119800035
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.330 นางสาวขวญัชนก เข็มทอง 56567230060
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.331 นางสาวศศิญาภรณ์ จอมค า 56567310024
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.332 นางสาวสินจยั ด่อนนอ้ยจริง 56115180078
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.334 นางสาวพชันิดา คนตรง 56118200091
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.335 นางสาวสุวนนัท ์ขนัธ์อ่อน 56118200068
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.336 นางสาวสิราวรรณ บุญคุม้ 56567220047
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.337 นางสาวอาริษา งามข า 56566050024
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.338 นางสาวกมลชนก ประสงคผ์ล 56114600078
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.339 นายกิจจา ไกรภกัดี 56128400234
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.341 นางสาวญานิสา ชิณวงค์ 56118200083
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.344 นางสาวชนากานต ์กิมฮวดกุล 56115730003
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.345 นางสาวสริญญา ตรีสาร 56115730075
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.346 นางสาวจิตธาดา วชัชวงษ์ 56119400153
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.347 นางสาวฐิติรัตน์ ยนิดี 56567220066
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.352 นางสาวเกษร สามตรีกนั 56118090035
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.354 นางสาวรุ่งทิพย ์แสงบุญลือ 56566050069
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.355 นายพงษธร สารเลา 56567210059
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.356 นางสาวจุฑาทิพย ์เขตพนมวนั 56118200023
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.357 นางสาวจุฑามาศ เขตพนมวนั 56567230061
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.358 นางสาวดารากร ค  าวตัร 56118090015
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.359 นางสาวสุปรียา สุขาบูรณ์ 56115730028
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.361 นางสาวดวงใจ บุญวิวฒัน์สกุล 56118200109
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.363 นายจกัราวธุ ปานสกุล 56567210089
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.364 นายกิตติพศ เกษร 56115180067
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.365 นางสาวโสภิตา ธีระวฒัน์ 56567310030
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.366 นางสาวอาจารี พิมลเกตุ 56115400039
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.367
นางสาวฉตัรพร ประเสริฐ
วฒันะ

56118090023
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.368 นายสุขอมร งามสี 56565170068
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.369 นายอชิร ใจตรึก 56115180087
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.371 นางสาวปิยะนาถ พาศรีสวสัด์ิ 56565170011
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.372 นางสาวภทัรวดี แดงกระจ่าง 56115200007
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.373 นางสาวสุจิตรา บุญสะอาด 56118090029
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.374 นางสาวภทัรวรรณ รักนุกูล 56566040016
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.375 นางสาวจิราภรณ์ วิจารณ์ 56115730073
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.376 นางสาวจนัทร์เพญ็ จามจุรี 56566050043
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.377
นางสาวกานตช์นิต ประ
ดบัเพช็ร

56115180028
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.378 นางสาวสุภคั ช่วยโครธะ 56565170089
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.380 นางสาวมณีรัตน์ ทองแสง 56119800051
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.381 นางสาวณฐัชยา วงคค์ต 56567220039
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.382 นางสาวผุสดี ภกัดีสุวรรณ์ 56119800026
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.384 นายศกัรินทร์ เอียดแกว้ 56128400054
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.385 นางสาวพิมศิริ ทองไชย 56128400182
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.386 นางสาวโซไรดา กลบัดี 56115180017
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.387 นางสาวชาลิสา บุญสุข 56128400142
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.389 นางสาวอริยพร โชติจ านอง 56128400023
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.390 นางสาวกฤติยา ชูประสูตร 56115530032
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.391 นางสาวจีราภรณ์ หมดจด 56114600123
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.392 นางสาวกมลทิพย ์ภู่สวสัด์ิ 56118140079
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.393 นางสาวลลิตา แกว้ลิพอน 56566040033
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.394 นางสาวกฤษณา มิสา 56128400073
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.396 นางสาวจนัวารี เรืองโรจน์ 56118040030
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.397 นางสาวจณิสตา ทองรักษ์ 56114600016
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.398 นายมณฑล จนัทวงค์ 56567230048
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.399 นางสาวชุติมา อภิชาติบ าเพญ็ 56118140008
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.400 นางสาวอยัลดา เกตแกว้ 56567310017
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.401 นางสาวกมลชนก สนิทพนัธ์ 56115180083
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.402 นายเฉลิมศกัด์ิ สงัขท์อง 56128400020
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.404
นางสาวมณทิพย ์แดงขวญั
ทอง

56567230025
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.405 นางสาวอนัธิกา พรรณรังษี 56566010054
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.406 นางสาวกมลรัตน์ มีช่างท า 56119800072
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.407 นางสาวภานุกานต ์ชูทอง 56118090052
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.408 นางสาวลดามณี จนัทศรี 56118090025
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.409
นางสาวผกามาศ เกียรติขวญั
บุตร

56566010034
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.410 นายบุญยารัตน์ รุจิพฒิุภาคย์ 56115730070
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.412 นายธีรนนัท ์จิสา 56206600133
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.413 นางสาวอลิณนา มรรคาเขต 56566010035
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.415 นางสาวไซนบั เส็มสนั 56567310011
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.416 นางสาวสุนิสา แอหลงั 56566010045
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.417 นายปิยวฒัน์ ท  าโสม 56114600107
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.418 นางสาวภทัรมาส เทพไชย 56115400073
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.420 นางสาวอาทิติยา เอียดแกว้ 56119800059
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.421 นายรพิกร สาและ 56565170023
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.423 นางสาวดุสิตตา มะแซ 56118040024
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.424 นายชนธญั ทองนพคุณ 56119400092
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.426 นายฮสัมีรัน ตอเฮ 56114600118
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.427 นางสาวยพุาวดี จุ่งสกุล 56115530014
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.430 นางสาวจุฑาภทัร นุชนอ้ย 56566010073
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.431 นางสาวนภาพร บุญเทา 56566050040
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.432 นางสาวปิยะธิดา เสียงวฒันะ 56114600075
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.689 นางสาวอรทยั แม่นย  า 55113400193
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 24 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.918 นางสาวช่ืนฤดี สุวรรณโณ 55113400185
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 24 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.1053 นางสาวสุนนัทา แกว้เกตุ 55113400170
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 24 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

กยศ.1127 นางสาววรัญญา สุขกูล 55113400044
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 24 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.1169 นางสาวดวงฤทยั หารไชย 55113400147
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 24 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กยศ.1416 นางสาวขวญัชนก จนัต๊ะ 55113400140
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 24 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มนีำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ กยศ.

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ที่เปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  

                  1. ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด ล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1.บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ2559    2. ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/59 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/59

  3.ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/59  4.ส ำเนำใบเกรดทุกเทอม    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/59

หมำยเหตุ   นักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ รหัส56 ทีเ่ปิดเทอม1/2559 รอบ 28 มีนำคม 2559  และรหัส55 ครุศำสตร์  ทีเ่อกสำรครบแล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ 

(อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15  -  21 ม.ิย.  2559  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)

1887 นายภูเบศร์ มธัราช 55117960036
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

เว้นกู้.1890 นายณฐัพงษ ์ ข  าสุวรรณ 56567310014
เอกสาร
ครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 15- 17 มิ.ย.59 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม1/59 (ดส.100.1)หรือ
ใบเสร็จค่าเทอม1/2559  ไปบนัทึกเลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ี
เอกสารใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan

     วนัท่ี 22 มิ.ย.59           
 นดันกัศึกษาลงนามแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/59

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั


