
29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 1

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ห.750 นายชินวธุ  โทขนาด 5911011445093 แกไ้ข

1.ขาดหนา้4   2.ขาดบาร์โคต้  3.ขอใหม่เอกสารพอ่และแม่เซ็นช่ือ
ดว้ยลายมือของพอ่แม่   4.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
อยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ี
ท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ได้
ค่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.751 นางสาวกนิษฐา   ช่ืนมะนา 5911011570066 แกไ้ข
1.ขอใหม่เอกสารแม่เซ็นช่ือให้เหมือนกนัทั้ง2แผ่น   2.ขอใหม่ผล
การเรียนเซ็นช่ือดว้ย  3.ขอพบคุยกิจกรรมท่ีส่งมา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.752 นายพนูศกัด์ิ   สายทอง 5911011448082 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.753 นางสาวภาวินี   เทียนสวา่งชยั 5911056722048 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5   2.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ย
หน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 2

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.754 นางสาวกรรภิรมย ์ เกรียวกระโทก 5911011448084 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5   2.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan   
3.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่
ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.755 นางสาวภทัรนนั   โพธิผละ 5911056723036 แกไ้ข

1.ขาดหนา้ 4,หนา้5,หนา้6   2.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
อยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ี
ท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ได้
ค่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.756 นางสาวจิราภรณ์   นามขนัธ์ 5911011445779 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.757 นายอลงกรณ์  ศรศิลป์ 5911011446065 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.758 นายมุทิตา  งดสูงเนิน 5911011448090 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 3

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.759 นายฟารุด  หลีนุ่ม 5911011570068 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.760 นางสาวพรทิวา  เพียรชอบ 5911011448088 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5,หนา้6   2.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่ง
นอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท า
จะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ได้
ค่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.761 นางสาววรรษา  พากเพียร 5911056722054 แกไ้ข
1.ท าใหม่หนา้2 เขียนจ านวนเงินท่ีประสงคก์ูใ้ห้ครบถว้น   2.ขาด
หนงัสือเงินเดือนแม่   3.ขาดหนา้6    4.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบe-studentloan

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.762 นางสาวอาทิตยา  เจริญจอหอ 5911011445126 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5    2.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 4

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.763 นางสาววรัญญา  เก้ียวเกา้ 5911011520042 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5   2.ขอใหม่เอกสารพอ่และแม่เซ็นช่ือดว้ยลายมือของ
ตวัเอง   4.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึง
กิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.764 นางสาวอาทิตยา  สุขเสริม 5911056722053 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.765 นางสาวจุรีรัตน์   ขุนณรงค์ 5911011446066 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.766 นางสาวพนิดา  วิบูลยป่ิ์น 5911056723039 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5   2.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ย
หน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.767 นางสาวกรรณิกา   บุญเพ่ิม 5911011570077 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว
ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-668-9508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 5

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.768 นางสาวสุภาพร  ไชยวาน 5911011570075 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.769 นางสาวกานติรัตน์   ฉตัรตระกุล 5911011448097 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.770 นางสาวปนดัดา  ขนัประกอบ 5911011448094 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.771 นางสาวศิวานนท ์  เกิดแกว้ 5911011553033 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5   2.ขาดบาร์โคต้  3.ขอใหม่เอกสารพอ่และแม่เซ็นช่ือ
ดว้ยลายมือของพอ่แม่   4.ขอหลกัฐานภาพถ่ายกิจกรรมท่ีส่งมา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.772 นางสาวชชัมณฑ ์  ชมภูนุช 5911011448096 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารพอ่   2.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบ
e-studentloan   3. ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ย
หน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 6

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.773 นางสาวปภสัร   ชยัชนะ 5911056722058 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.774 นางสาวธริตา  ดีจนัทึก 5911011470037 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.775 นางสาวปฏิภาณ   สิงคณานนท์ 5911011445131 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.776 นางสาวอภสัริญญา   เร่ิมยนิดี 5911011445128 แกไ้ข

1.ขอใหม่เอกสารพอ่เซ็นช่ือดว้ยลายมือของพอ่   2.ขาดบนัทึกแบบ
ค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan   3. ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และ
กิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและ
ไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.777 นางสาวอติกานต ์ ขาวสอาด 5911011445130 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-668-9508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 7

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.778 นางสาวปาริฉตัร  เกิดอรุณเดช 5911011570083 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5   2.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ย
หน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.779 นายณฐัวฒิุ  ทองอินทร์ 5911011445129 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5,หนา้6 และบตัรขา้ราชการ    2.ขาดบนัทึกแบบค าขอกู้
ผ่านระบบe-studentloan   3. ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
อยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ี
ท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ได้
ค่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.780 นายกิตติพงศ ์  เพชรมาตศรี 5911011446074 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.781 นางสาวสุชานาถ  เข็มข  า   5911011570084 แกไ้ข

1.ขาดหนา้4,หนา้6 และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่
   3.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม 
ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วน
หน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 8

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.782 นางสาวรุจี  ศรีพนมวนั 5911011553035 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5   2..ขอใหม่เอกสารพอ่และแม่เซ็นช่ือดว้ยลายมือของ
พอ่แม่   4.ขอพบคุยกิจกรรมท่ีส่งมา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.783 นางสาวกุลชา   ตนัเจริญรัตน์ 5911011446073 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.784 นางสาวทินภทัร   สุมามาลย์ 5911011510066 แกไ้ข

1.ขอใหม่ภาพถ่ายบา้นพกัท่ีเห็นตวับา้น กรณีพกัคอนโด ขอ
ภาพถ่ายอาคาร ตวัตึกระบุห้องเลขท่ีชั้นท่ีเท่าไรมาดว้ย   2.ขอใหม่
เอกสารแม่เซ็นช่ือดว้ยลายมือของแม่   3.ขาดหนา้5   4. ขาดบนัทึก
แบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan   5. ขาดกิจกรรมเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวน
ชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 9

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.785 นางสาวชนิตา  ใหญ่ทว้ม 5911011570081 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.786 นางสาวอารยา   รัดข  า 5911056722061 แกไ้ข

1.ขาดหนา้4    2.ขาดบตัรขา้ราชการ   3.ขาดบนัทึกแบบค าขอกู้
ผ่านระบบe-studentloan    4.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
อยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ี
ท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ได้
ค่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.787 นางสาวปรมาภรณ์   ทองสุ 5911011520046 แกไ้ข
1.ท าใหม่หนา้4 ตอ้งการบา้นพกัและแผนท่ีตั้งบา้นของยาย   2.ขอ
ใหม่ใบมรณบตัรนศ.เซ็นช่ือตวัเองในเอกสาร

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-668-9508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 10

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.788 นายปฏิมา  รตินิธิชยานนัท์ 5911011448100 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5    2.ขาดใบหยา่   3.ขอใหม่ผลการเรียนถ่ายส าเนาทั้ง
หนา้และหลงั   4.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ย
หน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.789 นางสาววรดา  อ่ิมทรัพย์ 5911011570085 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.790 นายฐานิศร  สายหลุย 5911011553039 แกไ้ข

1.ท าใหม่หนา้1 เขียนขอ้มูลท่ีอยู ่เบอร์โทร.ของพอ่แม่ในเอกสาร
ให้ครบถว้น (รูปนศ.ไม่ตอ้งติด)   2.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ   
 3.ขาดทะเบียนบา้นพอ่   4.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
อยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ี
ท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ได้
ค่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 11

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.791 นางสาววนัชินี  เหลืองท าเหมือน 5911011470039 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.792 นางสาวศิณีนาถ   ไทยสวี 5911011445138 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.793 นางสาวพิยดา   กรุณา 5911011553040 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.794 นางสาวอริสา  เปสลาพนัธ์ 5911011553041 แกไ้ข
1.ขาดหนา้1,หนา้5    2.ขาดภาพถ่ายคนรับรองกิจกรรม และมา
ติดต่อเขียนช่ือนามสกุลของคนรับรอง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.795 นางสาวอาริสา  เจิมศิริวฒันา 5911011460081 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.796 นางสาวปฏิมากร   ชวนะสุวรรณกุล 5911011470041 แกไ้ข 1.ขาดบตัรขา้ราชการ   2.ขอพบคุยกิจกรรมท่ีส่งมา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-668-9508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 12

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.797 นางสาวเจนจิรา  วฒันพนัธุ์ 5911011570093 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.798 นางสาวมลัลิกา  ชยัพฒันาวรรณ 5911011448103 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5 และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่     3.
ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่
ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.799 นายอภิภทัร  ทองปรอน 5911011446085 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.800 นางสาวชุติมา  โซลิตร 5911011446075 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.801 นางสาวกญัญารัตน์   ลามัน่ 5911011460078 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.802 นางสาวปานตะวนั  จนัทร์ปัญญา 5911011553046 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว
ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-668-9508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 13

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.803 นางสาวจนัทร์ฐิญา   แจง้วรวิชญา 5911011570096 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่   2.ขอใหม่เอกสารแม่เซ็นช่ือลายมือ
ของแม่เอง   3.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึง
กิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.804 นางสาววิชญาดา  เข็มชาติ 5911011570095 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.805 นางสาวป่ินจุฬา   บุญหวาน 5911011448105 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5     2.ขาดเอกสารพอ่
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.806 นางสาวชญัชนก   อินเบิด 5911011448108 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.807 นางสาววิจิตรา  ช้ินสุวรรณ 5911011510075 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว
ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-668-9508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 14

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.808 นางสาวกลัยรัตน์    พรหมบุญทอง 5911011446090 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.809 นายอนิรุท  สโมสรสุข 5911011446094 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.810 นางสาวนิศาชล  สุวรรณทิพย์ 5911056722067 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5 และบตัรขา้ราชการ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.811 นางสาวชลธิชา   มัง่มีผล 5911011445143 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.812 นางสาวกชกร   ยาสกุล 5911011553050 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.813 นางสาวอารียา  ตรีรัตนสกุล 5911011448111 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.814 นางสาวกาญจนา  เสาวไน 5911011446095 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 15

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.815 นายชยัธชั  สุริยะ 5911011570101 แกไ้ข

1.ท าใหม่หนา้1,หนา้2 ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูลพอ่ และสถานภาพ
ครอบครัวพอ่แม่แยกกนัอยู ่  2.ขาดหนา้5,หนา้6 และบตัร
ขา้ราชการ     3.ท าใหม่ใชก้ารวาดแผนผงัท่ีตั้งบา้น   4.ขาดเอกสาร
แม่   5.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.816 นางสาวภรภทัร   รุ่งแดนธรรม 5911011446091 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.817 นางสาวพิชญาภคั   ชยัสงคราม 5911011446097 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.818 นางสาวธญัญารัตน์  ฉนัทปราโมทย์ 5911011510079 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.819 นางสาวชามนัดา   เกิดสมบูรณ์ 5911011448114 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5   2.ขอหลกัฐานการบริจาคเลือด
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.820 นางสาวทิฆมัพร   แกว้ศรีทอง 5911011570100 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 16

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.821 นายสมโชค   ปฐมไพบูลยกิ์จ 5911011445145 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.822 นางสาวธนัยช์นก  ลบล ้าเลิศ 5911011460084 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.823 นางสาววชัระ   กลัยา 5911011470047 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5   2.ขาดเอกสารพอ่และแม่   3.ขาดบนัทึกแบบค าขอกู้
ผ่านระบบe-studentloan    4.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
อยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ี
ท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบ
แทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.824 นางสาวปภสัสร   ปทุมทองฤดี 5911011510080 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5   2.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่   3.แกไ้ขแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบe-studentloan เวลาเรียนตามหลกัสูตรก่ีปี    4.ขาดกิจกรรม
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวน
ชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 17

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.825 นางสาวชลลดา   พิทกัษสุ์ข 5911011460086 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5   2.ขาดรูปนศ.   3.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบ
e-studentloan    4.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ย
หน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.826 นางสาวชลกร   ศิริค  า 5911011553057 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.827 นางสาวกฤตพร   อุชชิน 5911011445152 แกไ้ข

1.ท าใหม่หนา้1เขียนขอ้มูลนศ.และพอ่ให้ครบ   2.ขาดหนา้4    3.
ท าใหม่หนา้5 เขียนขอ้มูลพอ่คนเดียว ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ.   4.ขอ
ใหม่ใบหยา่พอ่เซ็นช่ือรับรอง  5. ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และ
กิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและ
ไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 18

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.828 นางสาวณฐัธร  เพียงบณัฑิต 5911056722075 ครบ

ห.829 นางสาวสวรส   คงดนตรี 5911011570105 แกไ้ข

1.ท าใหม่หนา้5 ใชแ้บบฟอร์มดีๆเขียน(ส่งมาถ่ายเอกสารมีรอบลบ) 
  2.ขาดบาร์โคต้   3.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ย
หน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.830 นางสาวจินตนา   ฉิมพลี 5911011448117 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 19

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.831 นางสาวอภิชญา   พ่ึงเพช็ร 5911011445155 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5 และบตัรขา้ราชการ     2.ขาดบาร์โคต้   3.ขาดผลการ
เรียน   4.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan    5.ขาด
กิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่
ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.832 นางสาวนุชนาท  ตาบโกไสย 5911011445156 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.833 นางสาวธญัฎา  วิริยพรพนัธุ์ 5911011446105 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 20

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.834 นายอภิสิทธ์ิ  จิตรประสงค์ 5911056722080 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5   2.ขาดรูปนศ.   3.ขาดทะเบียนบา้นนศ. และบาร์โคต้  
 4.ขอใหม่เอกสารพอ่และแม่ เซ็นช่ือดว้ยลายมือของพอ่แม่เอง   5.
ขาดผลการเรียน   6.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan
    7.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม 
ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วน
หน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.835 นางสาวกนกวรรณ  พลูพฒุ 5911011460096 ครบ

ห.836 นางสาวสุวนนัท ์  สุดหนองบวั 5911011460098 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.837 นางสาวสุดารัตน์  เกตุจนัทร์ 5911011446102 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 21

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.838 นางสาวศศิวรดา  กาหลง 5911011553060 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.839 นางสาวสิรีทอน  หลกัค  า 59110114455158 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่(ให้นายจา้งเขียนรับรองเงินเดือนมาให้)  
  2.วาดแผนผงัท่ีตั้งบา้นใหม่วาดเฉพาะพ้ืนท่ีบา้นตั้งอยู ่ไม่ตอ้งวาด
ถึงมหาลยั    3.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึง
กิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.840 นางสาววรัฐรี   อคัรโรจนรัชต์ 5911011570113 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.841 นางสาวสุวินนัท ์  มะเซ็ง 5911011570111 แกไ้ข
1.นศ.มาติดต่อรับเอกสารกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ฯ ไปให้คน
รับรองเซ็นช่ือ (นศ.เซ็นช่ือเองไม่ได)้

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-668-9508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 22

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.842 นางสาวมาริน   มาประสพ 5911011448122 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.843 นางสาวกนกวรรณ   ตะเคียนเกล้ียง 5911011446107 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.844 นายฉตัรมงคล  จงพลูสุข 5911056723046 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารพอ่    2.ขาดใบหยา่    3.ขาดหนงัสือเงินเดือนพอ่ (ให้
ร้านท่ีพอ่ท างานเขียนรับรองฯมาให้)   4..ขาดกิจกรรมเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวน
ชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.845 นางสาวสุดารัตน์   ท  าทาน 5911011806023 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.846 นางสาวภาสิณีพร  นามุลทศัน์ 5911011448124 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-668-9508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 23

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.847 นางสาวนิศารัตน์  ภกัด์ิช่ืน 5911011445163 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5    2.ขาดบาร์โคต้   3.บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุ  4.ขอ
ใหม่ทะเบียนบา้นแม่เซ็นช่ือแลว้ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายวงเล็บ    5.
ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่
ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.848 นางสาวปิยว์รา  ประทุมสุวรรณ์ 5911011460097 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.849 นายณชัพล   จนัทร์ค  า 5911011570121 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.850 นางสาวอารยา   สารสุข 5911011553061 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 24

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.851 นายพชัระ   ยนิดี 5911011814024 แกไ้ข

1.ขาดภาพบา้น   2.ขาดบาร์โคต้   3.ขาดหนา้5,หนา้6และบตัร
ขา้ราชการ    4.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan   5.
ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่
ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.852 นางสาวพิชชากร  เหล็กสงษ์ 5911011491029 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.853 นางสาวกชกร   สารไทย 5911011445165 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5    2.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ย
หน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.854 นางสาวภาณุมาศ   ควรแถลง 5911011491025 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 25

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.855 นางสาวอญัมณี  ไชยซ่ือ 5911011448125 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.856 นางสาวปัฐวิภา  จนัทนา 5911011448126 แกไ้ข 1.ท าใหม่หนา้5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. รับรองรายไดแ้ม่คนเดียว
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.857 นายวิทวสั  เล็กสมบูรณ์ 5911020660024 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.858 นางสาวฐานิกา  สุขสมบูรณ์พงศ์ 591105672304 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.859 นายพงศกัด์ิ   นะทีศรี 5911011491026 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.860 นางสาวทศันีย ์ ภูหมอก 5911011491027 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-668-9508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 26

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.861 นายวรพล   ทองโสภา 5911011470054 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.862 นางสาวจิตปุญญ  เขียวแกว้ 5911056722082 แกไ้ข

1.ขาดภาพบา้น    2.ขาดหนา้5    3.ขาดทะเบียนบา้นแม่   4.ขาด
บนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan   5.ขาดกิจกรรมเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวน
ชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.863 นางสาวอทิตยา   มณีกญัญ์ 5911011445166 แกไ้ข

1.ขาดบาร์โคต้   2.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan 
 3.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่
ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.864 นางสาวพรสวรรค ์  แสงวรรณ 5911011553064 ไม่ส่งแบบค าขอกู้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.865 นางสาวเพญ็นภา   ส าเร็จวิทย์ 5911011448133 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5   2.ขาดบตัรประชาชนแม่   3.ขาดผลการเรียน   4.ขาด
กิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่
ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.866 นางสาวจุฬาวลี  เสคา 5911011470055 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.867 นางสาวมธุรดา   มัง่นิมิตร 5911011448130 แกไ้ข

1.ขาดบตัรประชาชนพอ่  2.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบ
e-studentloan  3.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ย
หน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.868 นายชนะภูมิ   เกษไธสง 5911011446116 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 28

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.869 นายปิติพงศ ์  ปัทมาลยั 5911056722083 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5   2.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan   
3.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่
ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.870 นางสาวระพีพรรณ   กลดัวงษ์ 5911011510094 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5  2.ขาดภาพบา้น  3.ขาดบาร์โคต้   4.ขาดกิจกรรมเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวน
ชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.871 นางสาวโจแอนนา  จตัตุพนัธ์ 5911012760133 แกไ้ข

1.ขาดรูปนศ.   2.ขาดหนา้5และบตัรขา้ราชการ   3.ขาดบนัทึกแบบ
ค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan   4.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และ
กิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและ
ไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 29

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.872 นางสาวกญัจนา   สถิตยพ์งษ์ 5911011570127 แกไ้ข
1.ขาดหนา้5   2.ขาดบาร์โคต้   3.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบ
e-studentloan   4.ขอพบคุยกิจกรรมท่ีส่ง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.873 นางสาววรางคณา   มงัคละพลงั 5911011553065 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.874 นายสุรยทุธ   พิมพานนท์ 5911011446117 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.875 นายกนกพล   ชินนิยมพาณิชย์ 5911056722087 แกไ้ข

1.ท าใหม่หนา้5ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ.   2.ขอใหม่เอกสารพอ่
เซ็นช่ือให้เหมือนๆกนัทั้ง2แผ่น   3.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และ
กิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและ
ไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 30

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.876 นางสาวพรนภา   โคกโต 5911011570134 แกไ้ข
1.ขาดหนา้4,หนา้5   2.ขอใหม่เอกสารพอ่เซ็นช่ือให้เหมือนๆกนัทั้ง
2แผ่น   3.ขาดผลการเรียน    4.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบ
e-studentloan   5.ขอพบคุยกิจกรรมท่ีส่ง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.877 นายกวิน   มุ่งหมาย 5911011446120 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.878 นางสาวกฤตยา   ศรีมาลยั 5911056723049 แกไ้ข

1.ขาดหนา้4, หนา้6และบตัรขา้ราชการ   2.ขาดบตัรประชาชนแม่   
 3.ขอใหม่ทะบียนบา้นแม่ แม่เซ็นช่ือลายมือตวัเอง   4.ขาดบนัทึก
แบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan   5.ขาดกิจกรรมเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวน
ชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท าจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอนและไม่ไดค้่าตอบแทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.879 นายชชัวาล   ธรรมวงษ์ 5911011445167 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว
ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-668-9508
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.880 นายสมฤทยั   ชาติไทย 5911011445171 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5   2.ขาดหนงัสือเงินเดือนแม่   3.ขอพบคุยกิจกรรมท่ีส่ง
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.881 นางสาวแพรวขวญั   อุดมเพชรทวีสิน5911011445173 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.882 นางสาวสุมินตรา   ศรีพุม่ 5911011570131 แกไ้ข 1.ขาดหนา้5    2.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 32

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.883 นางสาวอริญา   เขียนขาน 5911011448139 แกไ้ข

1.ขาดหนา้5    2.ท าใหม่หนา้2 ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูลผูป้กครอง (นา้)
ลงในเอกสาร เขียนค่าเทอม จ านวนเงินให้ครบ    3.ขอใหม่ใบ
มรณบตัรนศ.เซ็นช่ือรับรองมาดว้ย   4.ขาดบนัทึกแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบe-studentloan   4.ขาดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่ง
นอ้ยหน่ึงกิจกรรม ไม่ก  าหนดจ านวนชัว่โมง และกิจกรรมท่ีท า
จะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและไม่ไดค้่าตอบ
แทบ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ  ท่ีห้อง 
315 อาคาร3 โทรสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้เบอร์ 02-6689508

ห.884 นายณฐัวฒัน์  เนียมสุวรรณ 5911056722089 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.885 นางสาวศิลป์ศุภา   มุงคุณแสน 5911011446122 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.886 นางสาววรรณญาวี  แกว้ก าเนิด 5911011510095 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.887 นางสาวเพชรดา   จ  าค  าสอน 5911011460109 ไม่ส่งแบบค าขอกู้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.888 นายชนินทร์   ทนคง 5911056605055 แกไ้ข
ขาดบตัรประชาชนพอ่ หนา้5 เขียนขอ้มูลพอ่ ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูลแม่
 ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.889 นางสาวอรอนงค ์  พลเยีย่ม 5911011510092 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.890 นายณฐัชนน   ศรีธนากร 5911011448140 แกไ้ข
ขาดหนา้ 4 ,5 บตัรขา้ราชการ ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ 
จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.891 นางสาวองัควิภา   สุขเจริญ 5911011448144 แกไ้ข ขาดหนา้ 4 หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.892 นางสาวอาภสัสรา   อุดมทวี 5911011448143 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 34

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.893 นางสาวธญัชนก   กนัทะเนตร 5911011446123 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.894 นางสาวภสัอาภา   อุปพงศ์ 5911011510076 แกไ้ข
หนา้ 1,2 เขียนขอ้มูลให้ครบ ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ หนา้ 
5ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ.ขอ้มูลพอ่ เขียนท่ีอยูแ่ม่ ขาดผลการเรียน 
แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.895 นางสาวสุรัตน์ดา   มาเป่ียม 5911011510098 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.896 นางสาวกาญจนา  โตไร่ 5911011447011 แกไ้ข ขาดบาร์โคต้ หนา้ 5,6 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.897 นายปวรุฒม ์ ถิระเลิศพานิชย์ 5911011460111 แกไ้ข ขาดรูปนศ. หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 35

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.898 นางสาวณฏัฐริกา   ข  าโขนงงาม 5911011448146 แกไ้ข
หนา้ 1,2 เขียนขอ้มูลให้ครบ บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขาดหนา้ 5
 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา ผลการเรียน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.899 นายกิตตินนัท ์ ไชยสุวรรณ 5911011470062 แกไ้ข หนา้ 2 เขียนขอ้มูลให้ครบ ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.900 นางสาวดรุณี   อยูค่ง  5911011510099 แกไ้ข
หนา้ 1 ไม่ตอ้งเขียนขอ้4 ขาดใบหยา่ หนา้ 5 รูปคู่กบัคนรับรองจิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.901 นางสาวศิรภสัสร   สมมุติ 5911011570143 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว
ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 36

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.902 นางสาวเสาวลกัษณ์   สุขยน่ 5911011809027 ครบ

ห.903 นางสาวกวินทิพย ์ ระแหง 5911011446119 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.904 นางสาวอิสราภรณ์   ทองดี 5911056605057 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.905 นางสาวณฐัรัตน์  วงศศ์รีทา 5911011445157 แกไ้ข ขาดผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.906 นายณฐัชนน   มุทุตานนท์ 5911012760141 แกไ้ข หนา้5 ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูลพอ่
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.907 นางสาวภาณุมาส   สินสุขอุดมชยั 5911056722096 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา  เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.908 นางสาวนนทิยา   ภกัดียทุธ 5911011448147 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.909 นางสาวธดารัตน์   ศรีทะโร 5911056722076 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.910 นายพงศธร   แหวนวิเศษ 5911011836043 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.911 นายพชัรกิตต ์  รรัตนถาวร 5911011809028 แกไ้ข ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่แม่ รูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.912 นางสาวสุวิมล   โพระนก 5911011802032 แกไ้ข
หนา้ 1 กบั หนา้ 5 เขียนรายไดไ้ม่ตรงกนั ขาดแบบค าขอผ่านระบบ
 รูปคู่กบัคนรับรัองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.913 นางสาวอภิชญา   อนนัตทิพยเมธี 5911011445181 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.914 นายธนกฤต  จนัต๊ะโมกข์ 5911012760147 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.915 นางสาวภทัรภร  ตะลุ่ม 5911012760149 แกไ้ข ขาดหนา้ 5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.916 นายสุจินดา  ดีประเสริฐ 591101276050 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.917 นางสาวปรียานุช   ตุม้ค  า 5911012760148 ไม่ส่งแบบค าขอกู้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.918 นางสาวรสรินทร์  เจริญรัตนมิตร 5911011806027 แกไ้ข หนา้ 1 ไม่ตอ้งเขียนขอ้ 4,5  ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.919 นางสาวปิยะณฐั   ชูเชิด 5911011809031 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.920 นายปรัชญา   แกว้เสถียร 5911012760159 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.921 นายลภชัพล   บุญมาเลิศ 5911056722093 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.922 นางสาวชชัฎากานต ์  แสงทรง 5911011940066 แกไ้ข
ขาดบตัรประชาชนนศ. เอกสารพอ่แม่ หนา้ 5 ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูลแม่
 ขาดจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.923 นางสาวขนิษฐา   ไทยหวล 5911011814028 แกไ้ข ขาดหนา้ 5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.924 นางสาวพรชนก   เผ่าผลึก 5911011806031 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.925 นายอารุต   ทบัทิม 5911056722094 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.926 นางสาวณฐัธิรา  ประดิษฐสุวรรณ 5911011809034 แกไ้ข บตัรประชาชนแม่หมดอายุ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.927 นางสาวอาริยา   ฉ ่ามะณี 5911012760171 แกไ้ข ขาดบาร์โคต้ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.928 นางสาวชลฤทยั   แสงสุวรรณ 5911011820063 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.929 นางสาวณฐัสุดา   คงก าเหนิด 5911012760179 แกไ้ข
หนา้ 2 เขียนขอ้7,9 ให้ครบ ขาดหนา้ 4 บาร์โคต้ บตัรประชาชน
ทะเบียนบา้นพอ่ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.930 นางสาวธญักร   ศกัด์ิสมบูรณ์ 5911012760184 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา เร่ืองเกรดเฉล่ียสะสม

ห.931 นางสาวพรรณทิวา   เหมืองจา 5911012760187 แกไ้ข หนา้ 1 ไม่ตอ้งเขียนขอ้4 บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขาดหนา้ 6
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.932 นางสาวดวงฤดี   ศรีดา 5911012760188 แกไ้ข รูปบา้นถ่ายให้เห็นตวับา้น ขาดหนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.933 นางสาวเปรมกมล   จนัทร์ขาว 5911011820064 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 42

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.934 นางสาวพิมพผ์กา   เรืองสม 5911011809038 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.935 นางสาวณฐอร   ประมาระกา 5911056605063 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.936 นางสาวกลัญา   เพชรไพร 5911056601046 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.937 นายอภิวฒัน์   จนัลอด 5911056601048 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.938 นางสาวหน่ึงฤทยั   องักินนัท์ 5911011820070 แกไ้ข ขาดทะเบียนบา้นแม่ รูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 43

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.939 นางสาวจิรภิญญา   วงคภ์าค  า 5911011820068 แกไ้ข ขาดเอกสารพอ่ บตัรขา้ราชการหมดอายุ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.940 นางสาวอรณรินทร์   เวชกิจ 5911012760194 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.941 นางสาวชนิดา  มีแม่นวิทย์ 5911011806037 แกไ้ข ขาดใบมรณบตัรพอ่
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.942 นางสาวกฤษฎ์ิสุภาว ์  แกว้ชิงดวง 5911012760197 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.943 นางสาวธนพร   เสือสีนวล 5911012760197 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 44

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.944 นางสาวปนสัยา   ฤกษวิ์ไล 5911011820072 แกไ้ข ขาดหนา้ 5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.945 นายธชันนท ์  ขาวสุธรรม 5911011940077 แกไ้ข ขาดหนา้ 6 บตัรขา้ราชการ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.946 นายกรกช   บวัก่ิง 5911011940075 แกไ้ข ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.947 นางสาววราภร   ทองภู 5911011806028 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.948 นางสาวหทยัชนก   บุญแน่น 5911056731012 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 45

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.949 นางสาวณฐัธิดา   มุงบงั 5911011809045 แกไ้ข หนา้ 5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. ขาดรูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.950 นางสาวอิสระภาพ   บ  ารุงเจียม 5911056731013 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา เร่ืองเกรดเฉล่ียสะสม

ห.951 นางสาวสุนิตา   หาดี 5911012760211 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนพอ่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.952 นางสาวศิริชยั   แตงอ่อน 5911020660028 แกไ้ข
ขาดส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารด    ขาดส าเนาทะเบียน
บา้นของบิดาและมารดา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 46

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.953 นางสาวสุธิตา   น ้าใจมัน่ 5911011806043 แกไ้ข
หนา้ 1 ไม่ตอ้งเขียนขอ้ 4 ขาดบาร์โคต้ ทะเบียนบา้นแม่ หนา้ 5 ไม่
ตอ้งเขียนขอ้มูลพอ่ ขาดแบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.954 นางสาวมยเุรศ   ขวญัมา 5911011820077 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.955 นางสาวศิลา   ธารสุวรรณ์ 5911012760219 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.956 นางสาวรุจิรา   พ่ึงบวก 5911011820073 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.957 นางสาวชไมพร   ชาติไทย 5911056731015 แกไ้ข หนา้ 5,6 เขียนลายมือเดียวกนั ขาดรูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.958 นางสาวภควรรณ   ปัสสามัน่ 5911011940084 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 47

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.959 นางสาวธนภรณ์   สอนมี 5911011802038 แกไ้ข บตัรประชาชนแม่หมดอาย ุขาดหนา้ 5 รูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.960 นายชยตุ   แซ่โคว้ 5911012760201 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.961 นางสาวพชัรพร   เหมืองจา 5911012760222 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ รูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.962 นางสาวภทัรานิษฐ์   จุย้จีรพฒัน์ 5911056731014 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.963 นางสาวฐิตาภา   ไตรเลิศ 5911011814044 แกไ้ข
หนา้ 2 ขอ้7 เขียนให้ครบ ขาดบาร์โคต้ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ 
แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 48

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.964 นางสาวบุดษลี   เข็มลา 5911011809047 แกไ้ข
ขาดเอกสารพอ่ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่
 แบบค าขอผ่านระบบ รูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.965 นายศกัดา   ปานรสทิพย์ 5911011820080 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.966 นางสาวศุทธินี   ผิวผ่าน 5911012760223 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.967 นายนนท ์  ท  าพนม 5911011802062 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.968 นางสาวสุประภา   องักินนัท์ 5911011809046 แกไ้ข ขาดเอกสารพอ่ แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 49

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.969 นางสาวพีรพนัธ์   ศรีวิชยัแกว้ 5911011820084 ครบ

ห.970 นายสิรธีร์  อุ่นประดิษฐ 5911011940080 แกไ้ข ท าแบบค าขอใหม่พร้อมเอกสารประกอบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.971 นางสาวสุขุมาภรณ์   ญาณจรูญ 5911012760226 แกไ้ข
ขาดบตัรขา้ราชการ หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่ แบบค าขอผ่าน
ระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.972 นางสาวชลธิชา   จ  าปาสอน 5911011820086 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 50

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.973 นางสาวชรัญญา    วงสุเพง็ 5911011809049 แกไ้ข ขาดเอกสารแม่ หนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.974 นางสาวอรวีร์   จิรสกุลอ่อนแจง้ 5911011806055 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.975 นางสาวสุพรรษา   กลอนกลาง 5911011820089 แกไ้ข
หนา้ 2ไม่ตอ้งเขียนขอ้ 8 ขาดหนา้ 4,5 แบบค าขอผ่านระบบ จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.976 นางสาวอรญา   ฤทธ์ิธรรม 5911012760237 แกไ้ข ขาดบตัรประชาชนพอ่ หนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.977 นางสาวอิทธิพทัธ์   กาญจนาธีระ 5911011802064 แกไ้ข
หนา้ 1 ไม่ตอ้งเขียนขอ้ 4 ขาดทะเบียนบา้นบาร์โคต้นศ. หนา้ 5,6 
บตัรขา้ราชการ ผลการเรียน จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 51

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.978 นางสาวสิริมา   กงัแฮ 5911056601054 ขอพบ เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.979 นายธนบดี   ทองประดิษฐ์ 5911012760245 ขอพบ เร่ืองเกรดเฉล่ียสะสม

ห.980 นางสาววราภรณ์   ไตรเสนีย์ 5911011806057 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.981 นางสาวณฐัวราพร   ดอนทอง 5911012760231 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.982 นางสาวกนกวรรณ   แจ่มใส 5911011820093 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.983 นางสาววรรษมน  โสดา 5911011820091 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 52

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.984 นายนนัทวฒัน์   เคนมี 5911011809051 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.985 นางสาวสุนดัดา   จนัทร์อ่อน 5911011820088 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.986 นางสาวกชกร   ชีวะธนรักษ์ 5911012760244 แกไ้ข
หนา้ 1 ไม่ตอ้งเขียนขอ้ 4 ขาดบตัรประชาชทะเบียนบา้นบาร์โคต้น
ศ. หนา้ 5,6 บตัรขา้ราชการ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.987 นางสาวอภิญญา   หม่องมูล 5911011820094 แกไ้ข
ขาดเอกสารพอ่แม่ หนา้ 5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ. ขาดบตัรบา้
ราชการ ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.988 นางสาวกนิษฐา   พว่งพรหม 5911012760250 แกไ้ข ขาดบาร์โคต้ เอกสารแม่ หนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.989 นางสาวชนิกานต ์  รุ่งแสง 5911056605068 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 53

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.990 นายศมพล   โพธ์ิเนินชยั 5911011570147 แกไ้ข ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.991 นางสาวจาริยา   พิมพโ์ม้ 5911011820096 แกไ้ข
ขาดบาร์โคต้ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ เอกสารพอ่แม่ แบบค าขอผ่าน
ระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.992 นางสาวดวงธิดา   ทองเดิน 5911012760256 แกไ้ข
แบบค าขอผ่านระบบตอ้งระบุคณะ ระบุกูค้่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 
ขาดรูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.993 นางสาวศรวนีย ์  รัตนเรืองศิลป์ 5911020660030 แกไ้ข หนา้ 5 ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ ขาดจิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.994 นายนนัทภพ   ขจรศกัด์ิโสภณ 5911011940090 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 54

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.995 นายพิชญะ   ลอ้จรัสศรีวงษ์ 5911012760235 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.996 นายวิทวสั   ก้ิง 5911012760257 แกไ้ข
ขาดเอกสารผูป้กครอง หนา้ 5,6 บตัรขา้ราชการ แบบค าขอผ่าน
ระบบ รูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.997 นายคมคิด   อปักาญจน์ 5911020660031 แกไ้ข
ขาดบาร์โค๊ตนกัศึกษา   ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนมารดา  ขาด
จิดอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.998 นางสาวพรรณิภา   มะลิวลัย์ 5911056605070 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา เร่ืองรายไดค้รอบครัว

ห.999 นางสาวสุรนนัท ์  มีแรง 5911011806060 แกไ้ข ขาดใบปะหนา้ หนา้ 4 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 55

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.1000 นายสิงหราช   แสงสุข 5911011570148 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1001 นางสาวศิวกร  โชติพานสั 5911012760209 ขอพบ ขอพบนกัศึกษา เร่ืองเกรดเฉล่ียสะสม

ห.1002 นางสาวอุบลวรรณ   ชูเขียว 5911011806059 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.1003 นางสาวชนิกานต ์ นะรัยรัมย์ 5911011553081 แกไ้ข
หนา้ 1-2 เขียนใหม่ บตัรประชาชแม่หมดอาย ุขาดหนา้ 5 บตัร
ขา้ราชการ แบบค าขอผ่านระบบ รูปคู่กบัคนรับรองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1004 นางสาวเหมือนขวญั   ศรีสุวรรณ 5911011570151 แกไ้ข
หนา้ 1ไม่ตอ้งเขียนขอ้4 หนา้ 2 แกไ้ขขอ้6 ขาดหนา้ 5 บตัร
ขา้ราชการ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาเขา้พบในวนัท่ี 17 ส.ค.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.   
โต๊ะท่ี 1 คุณธนิยา  ห้อง 315  อาคาร3  หรือโทร 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 56

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.1005 นายนพดล   วาจาสตัย์ 5911012760259 แกไ้ข
หนา้ 1,2 เขียนขอ้มูลให้ครบ ขาดบาร์โคต้ หนา้ 5,6 บตัรขา้ราชการ
 ผลการเรียน จิตอาสา บตัรขา้ราชการถ่ายดา้นหลงับตัรดว้ย

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1006 นางสาววชัลาวลี  ชินศรี 5911011570125 แกไ้ข ขาดบาร์โคต้ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1007 นางสาวชมพนุูช  วงัพิมูล 5911011460062 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.1008 นายนพรัตน์  แสงหิรัญ 5911011802009 แกไ้ข ขาดบตัรขา้ราชการ ผลการเรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1009 นายทรงวฒิุ  อุตวงศ์ 5911011940034 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 57

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.1010 นางสาวสุธิดา  คงตระกูลมัน่คง 5911011801059 แกไ้ข
ขาดบาร์โคต้ หนา้ 5 บตัรขา้ราชการ จะกูค้่าครองชีพหรือไม่ ขาดจ
ติอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1011 นางสาวจริยา  มาภิรมย์ 5911056990006 แกไ้ข
ขาดเอกสารแม่ หนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ บตัรขา้ราชการ แบบ
ค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1012 นางสาวรฐา  หาญจกัแกว้ 5911012760090 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.1013 นางสาวเบญจรัตน์  รัตนแสง 5911012760125 แกไ้ข
ขาดบาร์โคต้ เอกสารพอ่ หนา้ 5,6 บตัรขา้ราชการ แบบค าขอผ่าน
ระบบ จิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1014 นายวฤทธ์ิ  จิรนิรันดร 5911011553049 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ห.1015 นายภควตัร  ป้ันสกุล 5911011802011 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 58

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.1016 นายยศพล  ไชยชิต 5911056721033 แกไ้ข ขาดหนา้ 5 จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1017 นางสาวศศิวิมล  ขนัทอง 5911056722078 แกไ้ข
ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่ บตัรขา้ราชการหมดอาย ุท  าจิต
อาสาใหม่

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1018 นายนราธิป  เน่ืองไชยยศ 5911011940016 แกไ้ข ขาดหนา้ 5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1019 นางสาวณฐักานต ์ ห้องแกว้ 5911011470059 แกไ้ข หนา้ 1 ไม่ตอ้งเขียนขอ้4 ขาดบาร์โคต้ จิตอาสา
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 59

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ห.1020 นางสาวสิริปภสัสร  กล ่าเลิศ 5911011570067 แกไ้ข ขาดบาร์โคต้ หนา้ 5 แบบค าขอผ่านระบบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1021 นางสาวศิริพร  ส าราญวงษ์ 5911011820022 แกไ้ข
ขาดหนา้ 3,4 บาร์โคต้ บตัรขา้ราชการ แบบค าขอผ่านระบบ จิต
อาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1022 นางสาวเจลิกา  ล้ิมนุรักษ์ 5911012760138 แกไ้ข ขาดหนา้ 4,5 บตัรขา้ราชการ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ห.1023 นางสาวธนัยพร  โอภากุลวงษ์ 5911011448074 แกไ้ข ขาดบาร์โคต้ หนา้ 5,6
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 60

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2619 นายธนพนธ์  อุตมะชยั 5911056722050 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2620 นางสาวชาลิณีย ์ ชาระมาลย์ 5911011448086 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)    2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
ไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2621 นายณชัพล  ศรพรหม 5911011510058 แกไ้ข
1.กรอกเอกสารเพ่ิมหนา้5    2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2622 นายนิมูฮมัเมดชาร์ฟ  นิมุ 5911011446063 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2623 นายโอภาส  แตงเล่ียน 5911011520041 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 61

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2624 นางสาวมาลิณี  เสนเกล้ียง 5911011570072 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2625 นางสาวศศิวิมล  ทบัทิมทอง 5911011445122 แกไ้ข

1.ลง√เฉพาะค่าครองชีพ  ในแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan
 แลว้ปร้ินทเ์อกสารมาส่งใหม่พร้อมกบัเซ็นลายมือช่ือ     2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
ไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2626 นางสาวสุภาพร  แปลงชยัสง 5911011445123 ครบ

ก.2627 นางสาวธญัสินี  บุญธรรมสุข 5911011445127 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 62

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2628 นางสาวกิตติมา  มีบุญ 5911011446069 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2629 นางสาวนิศานาถ  พทุธสุวรรณ 5911011445133 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4รูปบา้น  2.ขาดส าเนาบตัรปชช.+ส าเนา
ทะเบียนบา้นพอ่    3.ขาดส าเนาบตัรปชช.+ส าเนาทะเบียนบา้นแม่  
 4.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5+ส าเนาบตัรจนท.รัฐ
ผูรั้บรอง   5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2630 นางสาวสุชาดา   แป้นศิริรัตน์ 5911011570086 ครบ

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 63

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2631 นายฤทธิศกัด์ิ  กล ่าจีน 5911011520048 ครบ

ก.2632 นายศราวฒิุ  แมลงผ้ึง 5911011448101 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5    2.ขาดหนงัสือ
รับรองสถานภาพครอบครัวหนา้6

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2633 นางสาวณฐัรีญา   ช่ืนศิริ 5911011470036 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)   2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
ไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2634 นางสาวกญัชลิกา  ศรีค  า 5911011570088 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5 ไม่ตอ้งลงอาชีพวา่
นกัศึกษา    2.ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 64

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2635 นายประโยชน์  เพง็อ่วม 5911011446076 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2631 นายฤทธิศกัด์ิ  กล ่าจีน 5911011520048 ครบ

ก.2637 นางสาวสุภาวดี  สิริแวว 5911011570087 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2638 นางสาวอภิญญา  สุทธสนธ์ 5911056722063 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่    2.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
หนา้5+ส าเนาบตัรจนท.รัฐผูรั้บรอง(รับรองพอ่)

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 8.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2639 นายธีรภทัร  ขขุนณรงค์ 5911011553043 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 65

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2640 นางสาวดวงกมล  วิเศษ 5911011491023 แกไ้ข
1.ขาดใบมรณบตัรพอ่    2.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบ
e-studentloan

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2641 นางสาวจนัทิมา  จนัทร์ศรี 5911011806022 แกไ้ข 1.ขอส าเนาบตัรเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหม่ ให้เห็นทั้งหนา้-หลงั
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2642 นางสาวนฤมล  ค  าพนัธ์ 5911011446093 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2643 นางสาวลลิตา  มงคลกุล 5911011445146 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2644 นายอนุชิต   ระโหฐาน 5911011446088 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2645 นายสรวิชญ ์ บุญมาก 5911011446098 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 66

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2646 นางสาวฐานิกา  พวงภู่ 5911011553052 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5+ส าเนาบตัรจนท.รัฐผู ้
รับรอง(รับรองพอ่)    2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2647 นางสาวภณิดา   ทองสถิตย์ 5911011445147 แกไ้ข
1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2648 นางสาวนฤมล   ปิดตาลาคะ 5911011340084 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4รูปบา้น    2.ขาดส าเนาบตัรปชช.+ส าเนา
ทะเบียนบา้นแม่    3.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(
รับรองแม่)   4.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัวหนา้6   5.
ขาดส าเนาบตัรเจา้หนา้ท่ีของรัฐ   6.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวน
และชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2649 นางสาวณฐัชา  สุยะเหล็ก 5911011445153 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองพอ่)   2.ขาด
ส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan    3.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดั
จ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2650 นางสาวสุภาพร  โตจุฬา 5911056722071 แกไ้ข
1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2651 นางสาววิภาพร  สายแกว้ 5911011340090 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2652 นางสาวอุกฤษฎ ์ ธรรมวงศ์ 5911011460088 แกไ้ข
1.กรอกเอกสารเพ่ิม    2.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้
5(รับรองแม่)   3.ปร้ินทแ์บบค าขอกูย้มืเงินในระบบe-studentloan
ใหม่ ให้เห็น√ในความประสงคข์อกูใ้ห้ชดัเจน

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2653 นางสาวศิวพร   สีหมอก 5911011570107 แกไ้ข 1.ขาดเอกสารรรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 9.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2654 นางสาวปภทัรสร  ไหวใจ 5911011446106 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2655 นางสาวเทพธิดา   หม่ืนเดช 5911056722077 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan    2.ขอพบเร่ือง
กิจกรรมจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2656 นางสาวชนาธิป  ดรอนิง 5911011553059 ครบ

ก.2657 นางสาววชัรี   เดชจินดา 5911011553063 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2658 นางสาวกรองกาญจน์   เท่ียงทนศกัด์ิ 5911011570119 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2659 นางสาวรุ่งนภา   ภาคยทุธ 5911011570118 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2660 นางสาววราวรรณ  เพ่ิงเทียง 5911011510083 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5   2.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดั
จ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2661 นายสนัติ   สาสตร์ช่วง 5911011510085 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว    2.ขาดหนงัสือรับรอง
รายไดค้รอบครัวหนา้5+ส าเนาบตัรจนท.รัฐผูรั้บรอง(รับรองแม่)    
 3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2662 นายฉตัรชยั   ใบชา 5911011520052 ไม่ส่งแบบค าขอกู้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2663 นางสาวมาริษา  แพะขุนทด 5911011570130 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5+ส าเนาบตัรจนท.รัฐผู ้
รับรอง    2.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2664 นายภาณุวฒัน์  ตนัจียบ์ุญย์ 5911056722086 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5+ส าเนาบตัรจนท.รัฐผู ้
รับรอง    2.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan     3.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง    4.วาดแผนท่ีบา้น

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2665 นายภทัรพงศ ์ พคุคะบุตร 5911011470057 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)    2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
ไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2666 นางสาวโชติกา   จนัทราพงศพ์นัธ์ 5911011446118 ไม่ส่งแบบค าขอกู้
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2667 นางสาวชลธิชา  บวัทอง 5911011470056 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan     2.ขอพบเร่ือง
กิจกรรมจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2668 นายปุราเชษฐ์  จนัทมิน 5911011445172 แกไ้ข 1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2669 นางสาวกุลธีรา ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา 5911011553071 แกไ้ข
1.ท าหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5มาใหม่ กรอกขอ้มูลใน
ส่วนของพอ่เพ่ิมดว้ย

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2670 นางสาวสุวพชัร  แม่นแท้ 5911011820053 แกไ้ข
1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 10.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2656 นางสาวชนาธิป  ดรอนิง 5911011553059 ครบ

ก.2672 นางสาวณฐัริกา  ศรีพรรณ์ 5911011491031 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2673 นางสาวนนัทรัตน์  คลงัจนัทร์ 5911056601043 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4รูปบา้น     2.ขาดส าเนาบตัรปชช.แม่   3.ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5+ส าเนาบตัรจนท.รัฐผูรั้บรอง
    4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2674 นายสามารถ   บวัเงิน 5911011470061 แกไ้ข
1.ส าเนาบตัรปชช.พอ่หมดอาย ุ   2.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบe-studentloan    3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 73

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2675 นางสาวอริศรา   ปัญณะสมบูรณ์ 5911011820058 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2676 นางสาวกาญจนา   สามารถ 5911011445180 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2656 นางสาวชนาธิป  ดรอนิง 5911011553059 ครบ

ก.2678 นางสาวสาธิดา   ทองเนาวรัตน์ 5911011940058 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาบตัรปชช.พอ่   2.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
(รับรองพอ่)    3.เขียนจิตอาสาลงในฟอร์มแบบค าขอกู้

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2679 นางสาวศิโรรัตน์   พนัธ์เพช็ร 5911056605058 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 74

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2680 นางสาวอญัชดา   พิมพส์วรรค์ 5911011820061 แกไ้ข
1.กรอกเอกสารเพ่ิม    2.ขาดส าเนาบตัรบริจาคโลหิตให้เห็นทั้งช่ือ
และวนัท่ีบริจาค

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2681 นางสาวนภสัรา  เหลืองมัน่คง 5911011448148 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5+ส าเนาบตัรจนท.รัฐผู ้
รับรอง(รับรองแม่)   2.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบ
e-studentloan    3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2682 นางสาวมีนา  นรินทร์นอก 5911011448149 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้4    2.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้
5+ส าเนาบตัรจนท.รัฐผูรั้บรอง   3.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบe-studentloan   4.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 75

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2683 นางสาวอภิชญา  อินทสุวรรณ์ 5911056721153 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5    2.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดั
จ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2684 นางสาวนาซีละห์   วาโลง 5911011836049 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2685 นางสาวแอนจิรา  มงคล 5911011809030 แกไ้ข 1.แกเ้อกสารหนา้2
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2686 นางสาวมิถุนา   อนัทนิตย์ 5911012760156 แกไ้ข
1.ขาดส าเนาทะเบียนบา้นพอ่   2.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวหนา้5(รับรองพอ่)    3.ขอพบเร่ืองกิจกรรมจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 11.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2687 นายบวรนนัท ์ ธิมนั 5911012760163 แกไ้ข
1.แกไ้ขเอกสารหนา้2    2.ลงรายละเอียดแผนท่ีบา้นเพ่ิม   3.ท า
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวมาใหม่ไม่ตอ้งลงอาชีพวา่ก าลงั
ศึกษา    4.ขอพบเร่ืองกิจกรรมจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 76

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2688 นายอรรถพล   ผดุง้กูล 5911012760152 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองพอ่-แม)่
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2689 นางสาวนิรชา  ทนัโคกกรวด 5911056731009 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบตัรปชช.+ส าเนาทะเบียนบา้นแม่   2.ขาดใบหยา่ของ
พอ่แม่     3.ขาดส าเนาบตัรเจา้หนา้ท่ีของรัฐ    4.ขาดส าเนาแบบค า
ขอกูผ้่านระบบe-studentloan   5.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 77

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2690 นางสาวชาพร   เพชรภูมิ 5911056605062 แกไ้ข

1.ส าเนาทะเบียนบา้นพอ่ไม่ไดเ้ซ็นรับรอง    2.ส าเนาทะเบียนบา้น
แม่ไม่ไดเ้ซ็นรับรอง    3.ขาดหนงัสือรับรองรายไดข้องพอ่แม่    4.
ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม   5.ขาดส าเนาแบบ
ค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan   6.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวน
และชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2691 นางสาวฐิติกานต(์อารีรัตน์)  คุมสุข 5911011820066 แกไ้ข
1.ลง√ค่าเล่าเรียนเพ่ิมในแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan 
แลว้ปร้ินทเ์อกสารมาส่งใหม่พร้อมกบัเซ็นลายมือช่ือ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2692 นางสาวกรรณิการ์   อยูท่องดี 5911011814039 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 78

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2693 นางสาวจุฑามาศ   ล้ิมวงษ์ 5911011809039 ครบ

ก.2694 นางสาวนนทผ์กา   โสดสกนธ์ 5911011806041 แกไ้ข

1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนแม่    2.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวหนา้5+ส าเนาบตัรจนท.ของรัฐ(รับรองพอ่)    3.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
ไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 79

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2695 นายณชัพล   ฉ่อยทนงค์ 5911012760200 แกไ้ข

1.ขาดเอกสารหนา้2    2.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร    3.ขาดส าเนา
บตัรปชช.+ส าเนาทะเบียนบา้นแม่    4.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือน
  หรือหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5+ส าเนาบตัรจนท.ของ
รัฐ    5.ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม    6.ขาด
ส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan    7.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดั
จ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2696 นางสาวสายธาร  เทพศิริ 5911011836073 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2697 นางสาวณฐัวดี  นาคเนียม 5911011802056 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5   2.ขาดส าเนาแบบค า
ขอกูผ้่านระบบe-studentloan    3.ขอพบเร่ืองกิจกรรมจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 80

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2698 นายณฐัพล  ไรยวงค์ 5911012760202 แกไ้ข

1.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร    2.ขาดส าเนาบตัรปชช.+ส าเนา
ทะเบียนบา้นผูป้กครอง   3.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพ
ครอบครัวหนา้6    4.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(
รับรองผูป้กครอง   5.ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 
    6.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan    7.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
ไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 12.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2699 นางสาวกาญดารัตน์   เพง็สุวรรณ 5911011806048 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2700 นางสาวพรนภา   โอนิกะ 5911011820079 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัวหนา้5(รับรองพอ่)
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 81

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2701 นางสาวนิรัชพร   ม่ิงสกุล 5911011802059 แกไ้ข
1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2702 นางสาวลกัษณพร  สายทรัพย์ 5911056731016 ครบ

ก.2703 นางสาวธนทัชพร  เขียวเจริญ 5911011806049 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2704 นางสาวอามาล   เจ๊ะโด 5911011809048 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2705 นางสาวนวลละออ   แผ่นจินดา 5911011820081 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 82

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2706 นางสาวสุพตัรา   คา้สมบติั 5911011820082 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2707 นายภูวนยั   อุปมา 5911056605067 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2708 นางสาวชลธิชา   ผาสุก 5911011820085 แกไ้ข
1.ขาดลายเซ็นส าเนาถูกตอ้งในใบมรณบตัรพอ่    2.ขาดหนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2709 นางสาวนิอามานี  มะกาเจ 5911011820083 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2710 นายจีรภทัร์   ฉตัรมยรูวงศ์ 5911011806051 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2711 นางสาวชฎาพร   ภารการ 5911011836082 ไม่ส่งแบบค าขอกู้



29 ก.ค.2559 ประกาศรายการแกไ้ขแบบค าขอกูย้มืฯของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 รหัส59 รอบสอบทดแทน 83

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2712 นางสาวธนพร   ม่วงทิพย์ 5911011802066 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2713 นางสาวสุวิมล   พลูลกัษณะ 5911011820087 แกไ้ข
1.ท าหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5มาใหม่ ไม่ตอ้งลงอาชีพ
วา่นกัศึกษา    2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2714 นางสาวอรวี   นวนิรมล 5911056601052 แกไ้ข
1.ท าหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5 มาใหม่ กรอกขอ้มูลใน
ส่วนของพอ่ให้ครบ    3.ขอพบเร่ืองจิตอาสา

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 13.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2715 นางสาวอรัญญา   แซ่ตั้ง 5911011836093 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2716 นางสาวมธุริน  บุญรอด 5911012760251 แกไ้ข
1.เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้งในใบหยา่      2.ขาดเอกสารรับรอง
รายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองผูป้กครอง)    3.ขาดส าเนาแบบค า
ขอกูผ้่านระบบe-studentloan

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2717 นางสาวนพรัตน์   ศิริจนัทร์ 5911011940093 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนแม่    2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวน
และชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2718 นางสาวพรนภา  ค  านนท์ 5911012760249 ครบ

ก.2719 นางสาวจารุวรรณ   ตนัสกุล 5911056731018 แกไ้ข

1.ท าหนงัสือรับรองเงินเดือนหนา้5ใหม่  ไม่ตอ้งลงอาชีพวา่
นกัศึกษา   2.แกไ้ขเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรเป็น 4 ปีในแบบค า
ขอกูผ้่านระบบe-studentloan แลว้ปร้ินทเ์อกสารมาส่งใหม่พร้อม
กบัเซ็นลายมือช่ือ     3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2720 นายณฐัดนยั   ไกยสิทธ์ิ 5911012760221 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2721 นายธีรภทัร   ศิริ 5911056731017 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รัรบรองแม่)
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2722 นางสาวนนัทจุ์ฑาทิพย ์ โรมศรี 5911011809052 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2723 นายสิทธิชยั  ม่วงแกว้ 5911011940096 ครบ

ก.2724 นายชยพล   พงษเ์วียงจนัทร์ 5911011553082 แกไ้ข 1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ให้นกัศึกษาติดตามอ่านกิจกรรม กยศ./กรอ. ประจ าภาคเรียนท่ี 1 / 2559  ขั้นตอนต่อไปทาง http://guidance.dusit.ac.th เน่ืองจาก
ขั้นตอนการกูย้มืท่ีเหลือ  ศูนยส์นเทศฯ ตอ้งรอ“การจดัสรรเงินการให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ” ส าหรับชั้นปีท่ี1  จาก
กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาก่อน  ศูนยส์นเทศฯจึงจะสามารถประกาศก าหนดการขั้นตอนท่ีเหลือให้นกัศึกษาทราบและด าเนินการ
ต่อ
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2725 นางสาวรุ่งอรุณ  สาวิสิทธ์ิ 5911011820100 ไม่ส่งแบบค าขอกู้

ก.2726 นางสาวณฐิัภาพร   ดว้งใหญ่ 5911056160016 แกไ้ข
1.แกไ้ขเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรเป็น 4 ปีในแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบe-studentloan แลว้ปร้ินทเ์อกสารมาส่งใหม่พร้อมกบัเซ็น
ลายมือช่ือ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2727 นางสาววชิราภรณ์  ขุนทอง 5911056601039 แกไ้ข 1.กรอกเอกสารเพ่ิมให้ครบ
ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2728 นางสาวรุ่งเรือง  สวา่งวงศ์ 5911011448061 แกไ้ข

1.ขาดรูปถ่ายนกัศึกษา    2.ขาดรูปบา้น    3.ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร
    4.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5+ส าเนาบตัรจนท.
ของรัฐ   5.ขาดใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม    6.ขาด
ส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan     7.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดั
จ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2729 นางสาวเกศรินทร์  ป่ินประดบั 5911011804038 แกไ้ข
1.เซ็นส าเนาถูกตอ้งใบมรณบตัรพอ่    2.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
หนา้5(รับรองแม่)

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2730 นายสรวิศ  ภาสุระธีระ 5911011806015 แกไ้ข

1.ท าหนงัสือรับรองรายไดห้นา้5ใหม่ ให้กรอกเฉพาะขอ้มูลของ
พอ่-แม่ไม่ตอ้งลงของผูป้กครอง และไม่ตอ้งลงประกอบอาชีพวา่
เพ่ือการศึกษา    2.บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหมดอาย ุ   3.ขาด
ใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม    4.ขาดบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดั
จ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2731 นายธนศกัด์ิ  ดีพลงาม 5911012760085 แกไ้ข
1.ขาดเอกสารหนา้4รูปบา้น    2.ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัวหนา้5(รับรองพอ่)    3.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ สถำนะ                           รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสำรขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษำช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงนิฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

     ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จดล ำดับที่ วนั เวลำ สถำนที่ เพื่อให้นักศึกษำส่งเอกสำรแก้ไข  ตำม วนั เวลำ สถำนที่ ตำมรำยละเอยีดของประกำศนี้

หมำยเหตุ   ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้ส่งแบบค ำขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภำษวนัที ่6 -7 กรกฎำคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรำยช่ือตำมประกำศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ         

   (อำคำร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่29 ก.ค. -  16 ส.ค. 2559 เวลำ 8.30 - 16.30 น.  ภำยในวนัเวลำรำชกำร

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้ส่งแบบค ำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัที่ 6 -7 กรกฎำคม 2559

ก.2732 นางสาววราภรณ์  ยอดหอม 5911056604011 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้5(รับรองแม่)    2.ขาด
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ
ไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2733 นางสาวลกัษมณ  วงไกร 5911011820054 แกไ้ข
1.กรอกเอกสารเพ่ิม    2.ลง√ท่ีค่าเล่าเรียนในแบบค าขอกูผ้่าน
ระบบe-studentloan แลว้ปร้ินทเ์อกสารมาส่งใหม่พร้อมกบัเซ็น
ลายมือช่ือ

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2734 นายวิษรุต  เม่นหวา 5911011940068 แกไ้ข
1.ขาดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่-แม่     2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะไม่จ  ากดัจ านวน
และชัว่โมง  3.กรอกเอกสารเพ่ิม

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198

ก.2735 นางสาวสุนทรี  หนูเซ่ง 5911056160014 แกไ้ข

1.ขาดบาร์โคต้นกัศึกษา    2.ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
หนา้5    3.ขาดส าเนาแบบค าขอกูผ้่านระบบe-studentloan     4.
ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะไม่จ  ากดัจ านวนและชัว่โมง

ส่งเอกสารวนัท่ี 
16 ส.ค.2559

เวลา 14.30 น
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน  ท่ีห้อง 315 
อาคาร3 โทรสอบถามขอ้มูลไดท่ี้
เบอร์ 02-2445198


