
1

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2401 นำยสหรัฐ  รุ่งเรือง 5911056990004 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2402 นำงสำวฉตัรฑริกำ  สนวนรัมย์ 5911056990002 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2403 นำงสำวสุกญัญำ  จิตตศกัด์ิ 5911056601001 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2404 นำงสำวรัฐธิดำ  บุญศรีภูมิ 5911056605001 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2405 นำยนวภทัร์  กลอนดอน 5911056605002 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2406 นำงสำวพิชญำ  ดีเด่น 5911011320001 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2407 นำงสำวชลิตำ  เปล่ียนไธสง 5911011320002 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2408 นำงสำวณฏัฐำ  สวสัด์ิศรี 5911011320006 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2409 นำงสำวสุทธญำณ์  กล่ินหอม 5911056990009 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2410 นำยพีรพฒัน์  เชำวฤทธ์ิ 5911056990010 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2411 นำงสำวศุภศัรำ  กัว่พำนิช 5911011320007 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2412 นำงสำวสุทธิกำนต ์ จนัทร์เกษ 5911056990011 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2413 นำงสำวมินตรำ  บรรทะจิตร์ 5911011340005 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2414 นำงสำวนรำภรณ์  แสงทอง 5911056990023 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2415 นำงสำวศศิธร  สีลำเกตุ 5911056990022 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2416 นำงสำวณฐัชยำ  แป้นสดใส 5911056990024 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2417 นำงสำวหงษสุ์ดำ  วรพทุธ 5911056990013 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2418 นำงสำวจนัทกำนต ์ เกตุนุช 5911056150003 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2419 นำงสำวอญัชลี  โพนชดั 5911056990014 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2420 นำงสำวนวพร  โพธ์ิอ ำพร 5911011340008 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2421 นำงสำวเจมจิรำ  อวิสุ 5911056150004 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2422 นำงสำวสุภทัร์ตรำ  เพียแก่นแกว้ 5911056990030 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2423 นำงสำวฌชัชำ  ศรีพตัยศ 5911011320017 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2424 นำงสำวปนดัดำ  หงษเ์ลิศ 5911056605013 ตดัสิทธ์ิ

ล ำดบัท่ี ก.2425 นำงสำววทยำ  แสนสุด 5911011446001 ไม่ด ำเนินกำร

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2426 นำงสำวปิยะวรรณ  ทอหุน 5911011320023 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2427 นำงสำวนุชสรำ  ภำรวิจิตร 5911011340014 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2428 นำยพีรบูรณ์  วรำกรพิชิตศกัด์ิ 5911011940014 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2429 นำงสำวอภิญญำ  สอนโยหำ 5911056605018 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2430 นำงสำวดวงนฤมล  พลภทัรพิเศษกุล 5911011320025 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2431 นำงสำวพรทิพย ์ จนัทะบุรม 5911056990037 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2432 นำงสำวปภำวดี  บุบผำชำติ 5911011320028 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2433 นำงสำวศิริวรรณ  ศรีระษำ 5911056180009 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2434 นำงสำวศศิวิภำ  ชำติศิริ 5911011340027 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2435 นำงสำวมำริษำ  ใหญ่จนัทึก 5911056605022 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2436 นำงสำวสุภิญญำ  องักุลดี 5911050320041 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2437 นำงสำวศิริพรรณ  อุบลรำช  ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2438 นำงสำวสุทธิดำ  สระจนัทร์ 5911011340033 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2439 นำยกฤษฎำ  ศึกคละจิต 5911050320047 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2440 นำงสำวจิรภทัร์  รอดดียิง่ 5911050320045 ไม่ด ำเนินกำร
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2441 นำยภำนุวตัร  ชูรำศรี 5911056150013 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2442 นำงสำวศศิกำนต ์ พอใจ 5911056990043 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2443 นำงสำวจุไรรัตน์  ทองอินทร์ 5911056605026 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2444 นำงสำววลัลยำ  ชมเชย 5911056990045 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2445 นำงสำวชวกร  นิยม 5911056601017 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2446 นำงสำวปำริชำติ  ผลบุญ 5911056601016 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2447 นำงสำวสุพตัรำ  แซ่ล้ิม 5911056990047 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2448 นำงสำวอินทิรำ  นอ้ยใส 5911056605027 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2449 นำงสำวกมลวรรณ  ช่ืนชูจิตร 5911056601019 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2450 นำงสำวอมัรำ  พงษภ์มร 5911011553001 นกัศึกษำไม่กู้

ล  ำดบัท่ี ก.2451 นำงสำววรรณิศำ  ตะมำแกว้ 5911056601020 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2452 นำงสำววนัวิสำข ์ ปิวรบุตร 5911056605014 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2453 นำงสำวรวิวรรณ  น ำสนัเทียะ 5911011820002 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2454 นำงสำวนพรัตน์  ตุ่มเงิน 5911056605020 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2455 นำงสำวทรรศนีย ์ จิตศศิวิมล 5911056990048 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2456 นำงสำวปวรัตน์  เทียมศรี 5911056150014 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2457 นำงสำวปวรวรรณ  เทียมศรี 5911056150016 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2458 นำงสำวรุ่งทิวำ  โพธ์ิโสภำ 5911011320058 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2459 นำงสำวชุติกำญจน์  ธรรมชญำนนท์ 5911056605035 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2460 นำงสำวพลอยพรรณ  ทองยศ 5911056601022 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2461 นำยโชคศกัด์ิดำ  สำรขติั 5911056180017 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2462 นำงสำวปุณณำนำ  เอ่ียมดว้ง 5911011320055 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2463 นำงสำววรรณวรี  บุญยิม้ 5911011320049 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2464 นำงสำวโสภิตำ  กอ้นแกว้ 5911056601025 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2465 นำงสำวปำริฉตัร  เจริญทรัพย์ 5911011340051 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2466 นำงสำวสุวรรณี  สุขประเสริฐ 5911011320060 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2467 นำงสำวสุกญัญำ  สมประสงค์ 5911056605037 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2468 นำงสำวศิริวรรณ  จ  ำนงสุข 5911080320006
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดบนัทึกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสำธำรณะไม่จ  ำกดั
จ ำนวนและชัว่โมง (ยำ้ยไปศ.นครนำยก)

ล ำดบัท่ี ก.2469 นำงสำวณฐัวดี  สอพอง 5911011340059 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2470 นำงสำวทิวำพร  ลีลำนำม 5911080320007 ไม่ด ำเนินกำร

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2471 นำงสำวปิยพร  ค  ำศรี 5911056990041 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2472 นำงสำวกรรณิกำ  พรรณรำยณ์ 5911056601036 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2473 นำงสำวภำคินี  รุ่งสวำ่ง 5911056180021 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2474 นำงสำวกนกนนัท ์ ไชยวงศ์ 5911011320033 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2475 นำงสำวทิพำนนั  บวัเด่น 5911056990059 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2476 นำงสำวกิตติยำ  วำรุรัตน์ 5911056150021 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2477 นำงสำวลคันำ  เจริญ 5911056990062 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2478 นำยศุภำกร  รัตนเดโช 5911056160004 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2479 นำงสำวขนิษฐำ  โภคผล 5911056605045 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2480 นำงสำวรัญญำ  ช่ืนตำ 5911011445009 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2481 นำงสำวกมลวรรณ  จิตเทศ 5911080320009
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ขำดหนงัสือรับรองรำยไดค้รอบครัวหนำ้
5 (ยำ้ยไปศ.สุพรรณ)

ล ำดบัท่ี ก.2482 นำงสำวดลหทยั  แหล่งห้วยไชย 5911080320008 ไม่ด ำเนินกำร

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2483 นำงสำวสุภำพร  พิมพขนัธ์ 5911080320010
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดหนงัสือรับรองรำยไดค้รอบครัวหนำ้
5+ส ำเนำบตัรจนท.รัฐผูรั้บรอง   2.ขำด
ส ำเนำแบบค ำขอกูผ้่ำนระบบe-studentloan  
 3.ขำดบนัทึกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสำธำรณะไม่จ  ำกดั
จ ำนวนและชัว่โมง(ยำ้ยไปศ.สุพรรณ)

ล ำดบัท่ี ก.2484 นำงสำวกนกวรรณ  สุขีวำด 5911050320061 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2485 นำงสำวโสภิตำ  ปรำบพยคัฆ์ 5911080320012 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2486 นำงสำวกมลกำนต ์ ชยัหำญ 5911011446006 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2487 นำยศิริโชค  จงชนะ 5911056601037 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2488 นำงสำวศุภวรรณ  หลงบำงพลี 5911020660017 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2489 นำงสำวภำวิณี  มีฤทธ์ิ 5911056605036 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2490 นำยผดุงพล  อำรีย์ 5911056721014 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2491 นำงสำวเพชรลดัดำ  ศิริสวสัด์ิ 5911011448016 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2492 นำงสำวนิภำวรรณ  ฮวงถนอม 5911056723009 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2493 นำยชิษณุพงศ ์ จนัทร์ดี 5911056722011 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2494 นำงสำวอรพิมล  เผือดคลำ้ย 5911056160028 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2495 นำงสำวดรัลรัตน์  ธีระชีพ 5911011445035 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2496 นำงสำวเวธกำ  โซ่เงิน 5911011445043 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2497 นำงสำวจิตสุภำ  สกนธ์กำญจน์ 5911056721038 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2498 นำงสำวรักสิตำ  ศรีอน้ 5911056605054
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดส ำเนำแบบค ำขอกูผ้่ำนระบบ
e-studentloan   2.ขำดบนัทึกกำรเขำ้ร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สำธำรณะไม่จ  ำกดัจ ำนวนและชัว่โมง

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2499 นำงสำวชุติมำ  กำวิระ 5911011448019 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2500 นำงสำวสุมิตรำ  สวำ่งศรี 5911050721047 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2501 นำยณรงคศ์กัด์ิ  กะนนัตงั 5911056160037 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2502 นำยชชัวำลย ์ เบญ็ณรงค์ 5911056721049 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2503 นำงสำวศศิธร  เรืองวงษ์ 5911050721052 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2504 นำงสำวสุกญัญำ  สวสัด์ินที 5911011445040 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2505 นำงสำวศิริรัตน์  หน้ิวมำ 5911011445046 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2506 นำงสำวรัชยำ  จนัทร์หอม 5911011448031
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ลงลำยมือช่ือส ำเนำแบบค ำขอกูผ้่ำน
ระบบe-studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2507 นำงสำวน ำเพชร  สรอยชมภู 5911056160059 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2508 นำงสำวสำธิดำ สุวรรณศรี 5911011445067 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2509 นำงสำวญำณิศำ  บดินทร์รัตนะเดชำ 5911011446038 ไม่ด ำเนินกำร

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2510 นำงสำวสนธยำ  บุตทะโชติ 5911011448040 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2511 นำงสำวอรจิตรำ  บวัสิงห์ 5911011448044 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2512 นำงสำวขนิษฐำ  เฉลยทรง 5911050160023 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2513 นำยภำนุพงศ ์รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 5911011445084 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2514 นำงสำวธนญัญ พนมกิจเจริญพร 5911056722024 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2515 นำงสำวลลิตำ เคร่ืองพำที 5911011445076 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2516 นำงสำววิศลัยำ ปำนแตง 5911011445057 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2517 นำงสำวสุพิชญำ กำวี 5911011445053 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2518 นำงสำวกชพรรณ ไชยชยั 5911011445061 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2519 นำยเสฏฐวฒิุ  มหำธีรสมบติั 5911011446048 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2520 นำงสำวจินดำ ทวำระคำม 5911056721094 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2521 นำงสำวสรำพรรณ จนัทร์งำม 5911011446052 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2522 นำงสำวกำญจนำ เกตุแกว้ 5911056160087 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2523 นำงสำวอำรีรัตน์ นวนิรมล 5911011446055 ไม่ด ำเนินกำร
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2524 นำงสำวรัตนภรณ์ ชลสินธุ์ 5911056722042 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2525 นำยเจษฎำกร เทียนทอง 5911056160092 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2526 นำงสำวหยำดพิรุฬห์ แซ่จู 5911011445097 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2527 นำงสำวเนตรสกำว จนัทร์หอม 5911011445100 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2528 นำงสำวธนชัชำ เฟ่ืองงำมพร 5911056722043 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2529 นำงสำวกวินตรำ งอมสะคู 5911056721114 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2530 นำงสำวกณัฐมณี ชะรุมรัมย์ 5911050721075 ไม่ด ำเนินกำร
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2531 นำงสำวรัชนีกร แนะน ำ 5911056160105 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2532 นำงสำวพิชญำ เส็งดอนไพร 5911056160101 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2533 นำงสำวสุพิชชำ ธญัญะพิเชษฐ์ 5911056160103 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2534 นำงสำวน ้ำเพชร มำนอก 5911011445105 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2535 นำงสำวอุษณีย ์ม่วงใหม 5911011540002 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2536 นำงสำวสุวิมล ทองชิตร 5911011460004 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2537 นำงสำวปรำรถนำ นำโล 5911011030002 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2538 นำงสำวชนำพร เพง็นู 5911011553004 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2539 นำงสำวปิยะพร ครุฑธำ 5911011510005 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2540 นำงสำวอภิชญำ มีศิล 5911011510008 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2541 นำงสำวเพียงดำว องอำจ 5911011460006 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2542 นำงสำวกนกพร สุรินทร์ 5911011460018 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2543 นำงสำวกลัปังหำ แป้นถนอม 5911011460026 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2544 นำงสำวขวญัชีวำ ปีกกระโทก 5911011570021 ไม่ด ำเนินกำร
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2545 นำงสำวประภำกร รำชฐำน 5911011510018 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 20 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2546 นำยอ ำนำจ ชำวเมืองดี 5911011540012 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2547 นำงสำวปิยฉตัร บุปผำวลัย์ 5911011030008 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2548 นำงสำวปวริศำ โชคมำนุสรณ์ 5911050732002 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2549 นำยวศิน เท่ียงธรรม 5911011520012 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2550 นำยพีรพล ลีลำปิติกุล 5911011540016 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2551 นำงสำวสิริยำกร ศรีวงคแ์สน 5911011570028 นกัศึกษำไม่กู้ สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2552 นำยนิติพนฐ์ ศรีภกัด์ิ 5911011570025 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2553 นำงสำววิภำวรรณ อินทโชติ 5911011570038 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2554 นำยศรัณย ์รำญรอน 5911011510039 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2555 นำยเสรีชยั ตรีเขม้ 5911011470018 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2556 นำยกรวินท ์ชยัเช้ือ 5911011030017 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2557 นำยภำนุพงศ ์จำรีมุข 5911011520024 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2558 นำงสำวณฐัชิกำ หวงัมีกลำง 5911011540028 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2559 นำงสำวณฐัณิชำ เยนิเหลือ 5911011553020 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2560 นำงสำวพรวิภำ ยงุกุล 5911011030025 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2561 นำงสำวสิรินภำ ผำรัตน์ 5911011460037 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2562 นำงสำวพทัธมน คุณประดิษฐ์ 5911011520030 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2563 นำงสำวอรพิน เงินมำก 5911011570048 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2564 นำงสำวนทัตพร โชติพนัธ์ 5911011470023 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2565 นำยวิศุทธ์ิ กิจธนำพรอนนัท์ 5911011802005 ตดัสิทธ์ิ

ล ำดบัท่ี ก.2566 นำงสำวขวญัชนก โพธ์ิสรี 5911011030019 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2567 นำงสำวรุจำภำ  ธรรมวงค์ 5911011460060 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2568 นำงสำวปณิตำ หม่ืนศกัดำ 5911011520034 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2569 นำงสำวนภสัวรรณ พวงเพช็ร 5911011804015 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2570 นำงสำวอภชัรำ ผลผกัแวน่ 5911011460047 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2571 นำงสำวกนกวรรณ ฉุยฉำย 5911011520035 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2572 นำงสำวธญัญำรัตน์  ข  ำดี 5911012760016 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2573 นำงสำวรุ่งนภำ เอ่ียมหน่ำย 5911011809006 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2574 นำงสำวสุภำพร  อินอ่อน 5911011802007 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2575 นำงสำวเลอลกัษณ์ หมกทอง 5911011804021 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2576 นำงสำวอรนิตย ์ธรรมกุล 5911011809007 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2577 นำงสำวธญัวเรศ ภูสีดิน 5911011805015 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2578 นำยนภดล สุขสำคร 5911011814007
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ขำดส ำเนำบญัชีธนำคำร   2.ขำดส ำเนำ
แบบค ำขอกูผ้่ำนระบบe-studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2579 นำงสำวสุปรำณี พลรักษ์ 5911011804034 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2580 นำงสำวย ู ลำภมูล 5911011804031 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2581 นำงสำวสำวิณี  สิงห์เหมน้ 5911011804032 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2582 นำงสำวสำลินี พลงำม 5911011804033 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2583 นำยสุทธิพร คงรักษ์ 5911011804037 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2584 นำงสำวเจนจิรำ คุณนะ 5911011796016
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดบนัทึกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสำธำรณะไม่จ  ำกดั
จ ำนวนและชัว่โมง

ล ำดบัท่ี ก.2585 นำงสำวเกศินี  บุญขำว 5911011804039 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2586 นำงสำวสิริพร นิมมำ 5911011796019 ไม่ด ำเนินกำร

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2587 นำงสำวสุดำรัตน์ เสวิสิทธ์ิ 5911011804051 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2588 นำงสำวรุ่งอรุณ  อำจแสน 5911011801034 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2589 นำงสำวธนธรณ์  วงเวียน 5911011805026 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2590 นำงสำวจุฑำมำศ  งำนแข็ง 5911011809014
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดเอกสำรหนำ้4รูปบำ้น   2.ขำดส ำเนำ
บญัชีธนำคำร   3.ขำดหนงัสือรับรอง
รำยไดค้รอบครัวหนำ้5+ส ำเนำบตัรจนท.
รัฐผูรั้บรอง   4.ขำดใบแสดงผลกำรศึกษำ
จำกสถำนศึกษำเดิม   5.ขำดส ำเนำแบบค ำ
ขอกูผ้่ำนระบบe-studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2591 นำงสำวธิติสุดำ  อินทรสงเครำห์ 5911011820035 ไม่ด ำเนินกำร

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2592 นำงสำวเจนจิรำ  ตำจนัทร์ 5911011804055 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2593 นำงสำวกนกพร  โพธ์ิเหลือง 5911011796034 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2594 นำงสำวภวิกำ   ฟองจ ำ 5911011820034 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2595 นำยธรณ์ธนัย ์ สนัประเสริฐ 5911012760057
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดเอกสำรหนำ้4รูปบำ้น    2.ขำดบำร์
โคต้นศ.   3.ขำดหนงัสือรับรองรำยได้
ครอบครัวหนำ้5+ส ำเนำบตัรจนท.รัฐผู ้
รับรอง    4.ขำดบนัทึกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสำธำรณะไม่
จ  ำกดัจ ำนวนและชัว่โมง

ล ำดบัท่ี ก.2596 นำงสำวจิรำรัตน์ สุขเกษม 5911012760063 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2597 นำงสำวสุพตัรำ ชยัวงศ์ 5911011804064 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2598 นำยโชติวฒัน์ ตำนะอำจ 5911012760062 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2599 นำงสำวนุชนำถ  อินทร์งำม 5911011801040 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2600 นำงสำวสมฤทยั  เริงใจ 5911011809020 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2601 นำงสำวโสรยำ  ด ำริห์พงษ์ 5911011805045 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2602 นำยกิตตินนัท ์ ขวญัทอง 5911011553028 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2603 นำงสำวแพรวพลอย  เรืองงำม 5911011804059 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2604 นำงสำววชิรพร  พนูธนะพงศ์ 5911011796056 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2605 นำงสำวสุนนัทำ  อรรครินทร์ 5911011796057 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2606 นำงสำวนนัทิยำ  รอดเจริญ 5911011804078 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2607 นำงสำวนภสัสร  อ่ิมพุม่ 5911011802022 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2608 นำงสำวเบญจภำนี  ทองใบ 5911011836029 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2609 นำยภำรำดร  กลัพงษ์ 5911011836028 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2610 นำงสำวช่ืนนภำ  วงษป์ระทุม 5911011804079 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2611 นำยธนวฒัน์  บวัช่ืน 5911012760119 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2612 นำงสำวจริยำ  องคจ์ะโป๊ะ 5911011809018 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2613 นำงสำวชนำกำนต ์ กุมดวงเมศ 5911011805051 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2614 นำงสำวแคทรียำ  ระฆงัทอง 5911012760123 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2615 นำงสำวหทยัวรรณ  พว่งสุวรรณ 5911011340085 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2616 นำงสำวเกวลิน  เช่ือมฉิม 5911011340075 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2617 นำงสำวสโรชำ  แกว้ค  ำลำ 5911011340080 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2618 นำงสำวชมพนุูช   นำมแสง 5911056160019 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2619 นำยธนพนธ์  อุตมะชยั 5911056722050 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2620 นำงสำวชำลิณีย ์ ชำระมำลย์ 5911011448086
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดบนัทึกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสำธำรณะไม่จ  ำกดั
จ ำนวนและชัว่โมง

ล ำดบัท่ี ก.2621 นำยณชัพล  ศรพรหม 5911011510058 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2622 นำยนิมูฮมัเมดชำร์ฟ  นิมุ 5911011446063 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2623 นำยโอภำส  แตงเล่ียน 5911011520041 ไม่ด ำเนินกำร

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2624 นำงสำวมำลิณี  เสนเกล้ียง 5911011570072
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ขำดหนงัสือรับรองรำยไดค้รอบครัวหนำ้5

ล ำดบัท่ี ก.2625 นำงสำวศศิวิมล  ทบัทิมทอง 5911011445122 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2626 นำงสำวสุภำพร  แปลงชยัสง 5911011445123 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2627 นำงสำวธญัสินี  บุญธรรมสุข 5911011445127
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
ขำจิดอำสำ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2628 นำงสำวกิตติมำ  มีบุญ 5911011446069 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2629 นำงสำวนิศำนำถ  พทุธสุวรรณ 5911011445133 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2630 นำงสำวสุชำดำ   แป้นศิริรัตน์ 5911011570086 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2631 นำยฤทธิศกัด์ิ  กล ่ำจีน 5911011520048 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2632 นำยศรำวธุ  แมลงผ้ึง 5911011448101 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2633 นำงสำวณฐัรีญำ   ช่ืนศิริ 5911011470036
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดบนัทึกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสำธำรณะไม่จ  ำกดั
จ ำนวนและชัว่โมง

ล ำดบัท่ี ก.2634 นำงสำวกญัชลิกำ  ศรีค  ำ 5911011570088 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2635 นำยประโยชน์  เพง็อ่วม 5911011446076 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2636 นำงสำวศิษฎำภำ  ทำระ 5911011520045 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2637 นำงสำวสุภำวดี  สิริแวว 5911011570087 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2638 นำงสำวอภิญญำ  สุทธสนธ์ 5911056722063 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2639 นำยธีรภทัร  ขขุนณรงค์ 5911011553043 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2640 นำงสำวดวงกมล  วิเศษ 5911011491023 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2641 นำงสำวจนัทิมำ  จนัทร์ศรี 5911011806022 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2642 นำงสำวนฤมล  ค  ำพนัธ์ 5911011446093 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2643 นำงสำวลลิตำ  มงคลกุล 5911011445146 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2644 นำยอนุชิต   ระโหฐำน 5911011446088 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2645 นำยสรวิชญ ์ บุญมำก 5911011446098 ไม่ด ำเนินกำร
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2646 นำงสำวฐำนิกำ  พวงภู่ 5911011553052
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ขำดหนงัสือรรับรองเงินเดือนจำกบริษทั
พอ่

ล ำดบัท่ี ก.2647 นำงสำวภณิดำ   ทองสถิตย์ 5911011445147 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2648 นำงสำวนฤมล   ปิดตำลำคะ 5911011340084 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2649 นำงสำวณฐัชำ  สุยะเหล็ก 5911011445153 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2650 นำงสำวสุภำพร  โตจุฬำ 5911056722071 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2651 นำงสำววิภำพร  สำยแกว้ 5911011340090 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2652 นำยอุกฤษฎ ์ ธรรมวงศ์ 5911011460088 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2653 นำงสำวศิวพร   สีหมอก 5911011570107 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2654 นำงสำวปภทัรสร  ไหวใจ 5911011446106 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2655 นำงสำวเทพธิดำ   หม่ืนเดช 5911056722077 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 12.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2656 นำงสำวชนำธิป  ดรอนิง 5911011553059 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2657 นำงสำววชัรี   เดชจินดำ 5911011553063 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2658 นำงสำวกรองกำญจน์   เท่ียงทนศกัด์ิ 5911011570119 ไม่ด ำเนินกำร
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2659 นำงสำวรุ่งนภำ   ภำคยทุธ 5911011570118 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2660 นำงสำววรำวรรณ  เพ่ิงเทียง 5911011510083 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2661 นำยสนัติ   สำสตร์ช่วง 5911011510085 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2662 นำยฉตัรชยั   ใบชำ 5911011520052 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2663 นำงสำวมำริษำ  แพะขุนทด 5911011570130 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2664 นำยภำณุวฒัน์  ตนัจียบ์ุญย์ 5911056722086 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2665 นำยภทัรพงศ ์ พคุคะบุตร 5911011470057 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198



44

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2666 นำงสำวโชติกำ   จนัทรำพงศพ์นัธ์ 5911011446118 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2667 นำงสำวชลธิชำ  บวัทอง 5911011470056 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2668 นำยปุรำเชษฐ์  จนัทมิน 5911011445172 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2669 นำงสำวกุลธีรำ ปำลกะวงศ ์ณ อยธุยำ 5911011553071 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2670 นำงสำวสุวพชัร  แม่นแท้ 5911011820053 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2671 นำยสิริลกัษณ์  ทองโต่น 5911011510097 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2672 นำงสำวณฐัริกำ  ศรีพรรณ์ 5911011491031 ไม่ด ำเนินกำร

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198



45

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2673 นำงสำวนนัทรัตน์  คลงัจนัทร์ 5911056601043 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2674 นำยสำมำรถ   บวัเงิน 5911011470061 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2675 นำงสำวอริศรำ   ปัญณะสมบูรณ์ 5911011820058 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2676 นำงสำวกำญจนำ   สำมำรถ 5911011445180 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2677 นำงสำวสุนิษำ  นุรักษ์ 5911011820060 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2678 นำงสำวสำธิดำ   ทองเนำวรัตน์ 5911011940058 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2679 นำงสำวศิโรรัตน์   พนัธ์เพช็ร 5911056605058 ไม่ด ำเนินกำร



46

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2680 นำงสำวอญัชดำ   พิมพส์วรรค์ 5911011820061 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2681 นำงสำวนภสัรำ  เหลืองมัน่คง 5911011448148 ครบ-เคยกู ้กรอ.

ล ำดบัท่ี ก.2682 นำงสำวมีนำ  นรินทร์นอก 5911011448149 ครบ-เคยกู ้กรอ.

ล ำดบัท่ี ก.2683 นำงสำวอภิชญำ  อินทสุวรรณ์ 5911056721153 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2684 นำงสำวนำซีละห์   วำโลง 5911011836049 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2685 นำงสำวแอนจิรำ  มงคล 5911011809030 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ศูนยส์นเทศฯตอ้งรอประกำศจำกกองทุนฯก่อนวำ่ปีกำรศึกษำ 2559 ก ำหนดให้หลกัสูตรท่ีนกัศึกษำเรียนอยู่
สำมำรถกู ้กรอ.ไดห้รือไม่   ( ณ วนัน้ี กองทุนฯยงัไม่ไดป้ระกำศออกมำ)

ศูนยส์นเทศฯตอ้งรอประกำศจำกกองทุนฯก่อนวำ่ปีกำรศึกษำ 2559 ก ำหนดให้หลกัสูตรท่ีนกัศึกษำเรียนอยู่
สำมำรถกู ้กรอ.ไดห้รือไม่   ( ณ วนัน้ี กองทุนฯยงัไม่ไดป้ระกำศออกมำ)
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2686 นำงสำวมิถุนำ   อนัทนิตย์ 5911012760156 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2687 นำยบวรนนัท ์ ธิมนั 5911012760163 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 13.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2688 นำยอรรถพล   ผดุง้กูล 5911012760152 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2689 นำงสำวนิรชำ  ทนัโคกกรวด 5911056731009 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2690 นำงสำวชฎำพร  เพชรภูมี 5911056605062 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2691 นำงสำวฐิติกำนต(์อำรีรัตน์)  คุมสุข 5911011820066 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2692 นำงสำวกรรณิกำร์   อยูท่องดี 5911011814039 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2693 นำงสำวจุฑำมำศ   ล้ิมวงษ์ 5911011809039 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2694 นำงสำวนนทผ์กำ   โสดสกนธ์ 5911011806041 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2695 นำยณชัพล   ฉ่อยทนงค์ 5911012760200 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2696 นำงสำวสำยธำร  เทพศิริ 5911011836073 ไม่ด ำเนินกำร .
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2697 นำงสำวณฐัวดี  นำคเนียม 5911011802056
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ขำดรูปกิจกรรมจิตอำสำ

ล ำดบัท่ี ก.2698 นำยณฐัพล  ไรยวงค์ 5911012760202 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2699 นำงสำวกำญดำรัตน์   เพง็สุวรรณ 5911011806048 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2700 นำงสำวพรนภำ   โอนิกะ 5911011820079 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 21 ก.ย.2559 

เวลำ 14.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2701 นำงสำวนิรัชพร   ม่ิงสกุล 5911011802059 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2702 นำงสำวลกัษณพร  สำยทรัพย์ 5911056731016 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2703 นำงสำวธนทัชพร  เขียวเจริญ 5911011806049 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2704 นำงสำวอำมำล   เจ๊ะโด 5911011809048 นกัศึกษำไม่กู้

ล  ำดบัท่ี ก.2705 นำงสำวนวลละออ   แผ่นจินดำ 5911011820081 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2706 นำงสำวสุพตัรำ   คำ้สมบติั 5911011820082 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2707 นำยภูวนยั   อุปมำ 5911056605067 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198



51

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2708 นำงสำวชลธิชำ   ผำสุก 5911011820085 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2709 นำงสำวนิอำมำนี  มะกำเจ 5911011820083 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2710 นำยจีรภทัร์   ฉตัรมยรูวงศ์ 5911011806051 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2711 นำงสำวชฎำพร   ภำรกำร 5911011836082 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2712 นำงสำวธนพร   ม่วงทิพย์ 5911011802066 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2713 นำงสำวสุวิมล   พลูลกัษณะ 5911011820087 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2714 นำงสำวอรวี   นวนิรมล 5911056601052 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2715 นำงสำวอรัญญำ   แซ่ตั้ง 5911011836093 ไม่ด ำเนินกำร
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2716 นำงสำวมธุริน  บุญรอด 5911012760251 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2717 นำงสำวนพรัตน์   ศิริจนัทร์ 5911011940093 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2718 นำงสำวพรนภำ  ค  ำนนท์ 5911012760249 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2719 นำงสำวจำรุวรรณ   ตนัสกุล 5911056731018 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2720 นำยณฐัดนยั   ไกยสิทธ์ิ 5911012760221 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2721 นำยธีรภทัร   ศิริ 5911056731017 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2722 นำงสำวนนัทจุ์ฑำทิพย ์ โรมศรี 5911011809052
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ขำดหนงัสือรับรองรำยไดค้รอบครัวหนำ้
5(รับรองแม่)

ล ำดบัท่ี ก.2723 นำยสิทธิชยั  ม่วงแกว้ 5911011940096 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2724 นำยชยพล   พงษเ์วียงจนัทร์ 5911011553082 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2725 นำงสำวรุ่งอรุณ  สำวิสิทธ์ิ 5911011820100 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2726 นำงสำวณฐิัภำพร   ดว้งใหญ่ 5911056160016 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2727 นำงสำววชิรำภรณ์  ขุนทอง 5911056601039 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2728 นำงสำวรุ่งเรือง  สวำ่งวงศ์ 5911011448061 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 8.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2729 นำงสำวเกศรินทร์  ป่ินประดบั 5911011804038 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2730 นำยสรวิศ  ภำสุระธีระ 5911011806015
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ท ำหนงัสือรับรองรำยไดห้นำ้5ใหม่ ให้
กรอกเฉพำะขอ้มูลของพอ่-แม่ไม่ตอ้งลง
ของผูป้กครอง และไม่ตอ้งลงประกอบ
อำชีพวำ่เพ่ือกำรศึกษำ    2.บตัรประจ ำตวั
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐหมดอำย ุ   3.ขำดใบ
แสดงผลกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำเดิม    4.
ขำดบนัทึกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสำธำรณะไม่จ  ำกดั
จ ำนวนและชัว่โมง

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2731 นำยธนศกัด์ิ  ดีพลงำม 5911012760085
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดเอกสำรหนำ้4รูปบำ้น    2.ขำด
หนงัสือรับรองรำยไดค้รอบครัวหนำ้5(
รับรองพอ่)    3.ขำดบนัทึกกำรเขำ้ร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สำธำรณะไม่จ  ำกดัจ ำนวนและชัว่โมง

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 
กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 

น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้
นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ 
ศูนยส์นเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำ
ไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 

2559

ล ำดบัท่ี ก.2732 นำงสำววรำภรณ์  ยอดหอม 5911056604011 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2733 นำงสำวลกัษมณ  วงไกร 5911011820054 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2734 นำยวิษรุต  เม่นหวำ 5911011940068 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2735 นำงสำวสุนทรี  หนูเซ่ง 5911056160014 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2736 นำงสำวปำริฉตัร  ปัดอำสำ 5911056990066 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2737 นำยสุประดิษฐ์  อยูส่วสัด์ิ 5911056601056 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2738 นำงสำวศิริญำภรณ์  คำนะมี 5911011520055 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2739 นำงสำวกรกนก  อ่อนนอ้มดี 5911056990067 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ



58

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2740 นำงสำวสุธำกร  กนัทะลือ 5911011804090 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2741 นำยกรกฎ  อินทร์สญั 5911011802070 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2742 นำงสำวมำริษำ  สมเนตร 5911056990071 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2743 นำงสำวสิริวรรณ  โอ่งเคลือบ 5911056723057 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2744 นำงสำวชนนิกำนต ์ นำมวงษ์ 5911056990072 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2745 นำยธรรมเนตร  พฒันพนูผล 5911011460115 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2746 นำยสิทธินนท ์ ธญัลกัษณ์ 5911011806063 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ



59

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2747 นำงสำวจิตรำ  โงว้หลี 5911056604029 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2748 นำงสำวศุภรดำ  ค  ำเจริญ 5911056723058 นกัศึกษำไม่กู้

ล  ำดบัท่ี ก.2749 นำงสำวศศิชำ  แกว้เจริญ 5911056150027 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2750 นำงสำวชลำลยั  แวงเลิศ 5911056990076 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2751 นำงสำวบุษปรัชต ์ บุญตน 5911011570154 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2752 นำงสำวจุฑำมำศ  ยอดโพธ์ิศรี 5911056601058 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2753 นำงสำวอำริสำ  กำรีซอ 5911011340093 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2754 นำงสำวรติพร  หอมขจร 5911056180030 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2755 นำงสำวสุวรรณำ  บวัสุวรรณ์ 5911056605075 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 9.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2756 นำยชวนนัท ์ รู้ขำย 5911056990078 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2757 นำงสำวพิมพช์นก  คนัธำ 5911011804094 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ



61

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2758 นำงสำวนวลอนงค ์ ตำฝ้ัน 5911056723062 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2759 นำงสำวมณีขวญั  มีวรรณี 5911011814055 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2760 นำงสำวจิรัชญำ  กองบุปผำ 5911011460116
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดบนัทึกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสำธำรณะไม่จ  ำกดั
จ ำนวนและชัว่โมง

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 
กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 

น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้
นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ 
ศูนยส์นเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำ
ไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 

2559

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2761 นำงสำวอมิตำ  อ่ิมบุญ 5911011820108 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2762 นำงสำวอุไรวรรณ  ชีพนุรัตน์ 5911056990079 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2763 นำงสำวดรุณี  จิตจกัร 5911056990080 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2764 นำงสำวมินตรำ  สงนอก 5911011340102 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2765 นำงสำวสิริมำ  หมอป่ำ 5911056990081 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2766 นำงสำวญำณิศำ  มำกแจง้ 5911011491038 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2767 นำงสำววณิชยำ  สุขวงศ์ 5911056990083 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 10.30 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2768 นำงสำวเต็มฟ้ำ  พลโยธำ 5911011520065 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2769 นำยศุภชยั  ขจดัมลทิน 5911011801070 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2770 นำงสำวเมธำพร  ผำดโผน 5911056990082 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2771 นำงสำวกำญจนำพร  อำคะพงษ์ 5911011510110 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2772 นำงสำววนัชนก  เกตุแกว้ 5911056723064 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2773 นำงสำวนทัจิรำ  แสงอินทร์ 5911011820109 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2774 นำงสำวพชัรำภรณ์  ดอกกุหลำบ 5911011510111 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2775 นำงสำวมำริสำ  สีทอง 5911011448153 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2776 นำงสำวพรพิชชำ  รัตนปินทะ 5911011796067 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2777 นำงสำวสินีนำฏ  วิสุทธิกุล 5911056990089 นกัศึกษำไม่กู้

ล  ำดบัท่ี ก.2778 นำงสำวอินทิรำ  กำสเส็น 5911011320089 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2779 นำงสำวรัตนำวดี  ทรัพยสิ์น 5911056723066 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2780 นำงสำวสมฤทยั  บุญเล็ก 5911011510102 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2781 นำงสำวสุชำดำ  ผลิพฒัน์ 5911011804098 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2782 นำงสำวประภสัสร  สวำ่งเนตร 5911011510114 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2783 นำงสำวนนัทนำ  บวัทอง 5911011470075 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2784 นำงสำววิภำรัตน์  ซอ้นจนัทร์ 5911011460121 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2785 นำยธนพฒัน์  ใจใหญ่ 5911056990091 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2786 นำงสำวสุชำดำ  เกตุจรัส 5911056601062
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ขำดหนงัสือรับรองสถำนภำพครอบครัว 
หนำ้6

ล ำดบัท่ี ก.2787 นำยชวลิต  บุญคง 5911011460124 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2788 นำงสำวภำวิณี  กญัจนำ 5911011447014 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2789 นำยอภิสิทธ์ิ  ฉิมนิกร 5911011940109 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2790 นำงสำวจินตจุ์ฑำ  มโนรส 5911011520078 ไม่ด ำเนินกำร

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2791 นำงสำวพนัธุ์วดี  สิทธิศำสตร์ 5911011460128 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2792 นำงสำวศิริรัตน์  ภูฉำยำ 5911056990092 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 13.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2793 นำงสำวปิยะธิดำ  มะลิคง 5911011491041 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2794 นำงสำวรสสุคนธ์  บุศนุกูล 5911056180040 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2795 นำงสำวสลิลำ  ปุริสำร 5911011470086 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2796 นำงสำวนภสัสร  เพียวงษำ 5911011470084
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดหนงัสือรับรองรำยไดค้รอบครัวหนำ้
5(รับรองแม่)    3.ถ่ำยเอกสำรบตัร
ประจ ำตวัจนท.ของรัฐมำใหม่ ให้เห็นทั้ง
ดำ้นหนำ้-หลงั

ล ำดบัท่ี ก.2797 นำยมงคลชยั  ป้องยำง 5911056150039 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2798 นำงสำวชำลิณี  ชยัประเสริฐ 5911011804101 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2799 นำยนิธิศ  คุม้เดช 5911056150040 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2800 นำงสำวพรรณนำรำ  ค  ำรศ 5911011510118 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2801 นำยจิระ  ศรีโคตร 5911011030036
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ขำดส ำเนำบตัรปชช.+ส ำเนำทะเบียน
บำ้นแม่

ล  ำดบัท่ี ก.2802 นำงสำวอรอุมำ  ปลอ้งกลำง 5911011510119 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2803 นำงสำววรินทร  มงคลแกว้ 5911056990098 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2804 นำงสำวกนกวรรณ  มำกสอน 5911056605082 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2805 นำงสำวสุกญัญำ  เอ่ียมสอำด 5911011510120 รำยได้เกินไม่ผ่ำน
เกณฑ์กองทนุฯ

ล ำดบัท่ี ก.2806 นำงสำวพิมลพรรณ  ปำงสุข 5911011520081 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2807 นำงสำวสุนสัสำ  ฐำนะสุ 5911056601069
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ขำดหนงัสือรับรองรำยไดค้รอบครัวหนำ้
5(รับรองแม่)

ล ำดบัท่ี ก.2808 นำงสำวนุจรินทร์  ระวิ 5911056605083 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559

สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้   โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั หรือโทร 02-2445198
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2809 นำงสำวสุทตัตำ  เกำะกลำง 5911056731024 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2810 นำงสำวสิริรักษ ์ อุ่ยเจริญ 5911011520082 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2811 นำงสำวสุพรรษำ  พวงนำค 5911056731026 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2812 นำงสำวสุชำวดี  อินบุญเชิด 5911056731025 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2813 นำงสำวอุไรวรรณ  นำคสง่ำ 5911011809070 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2814 นำยกิตติศกัด์ิ  พฒุพิมเสน 5911011940115 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2815 นำยกมล  เตชะ 5911011820118 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2816 นำงสำวสุทธิดำ  ทองโอ 5911011340114 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2817 นำงสำวเจนจิรำ  บินตอเล็บ 5911011801075 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2818 นำงสำวสุนิสำ  สุวรรณประเสริฐ 5911056160120 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2819 นำยจกัรี  สลบัศรี 5911056150042 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 4 คุณวิยะดำ ห้อง 315

 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2820 นำงสำวนุชนภำ  ปิยภูริสกุล 5911056160122 ครบ-เคยกู ้กรอ.
ศูนยส์นเทศฯตอ้งรอประกำศจำกกองทุนฯก่อนวำ่ปีกำรศึกษำ 2559 ก ำหนดให้หลกัสูตรท่ีนกัศึกษำเรียนอยู่
สำมำรถกู ้กรอ.ไดห้รือไม่   ( ณ วนัน้ี กองทุนฯยงัไม่ไดป้ระกำศออกมำ)
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2821 นำยภูวดล  ล้ีประจง 5911056160129
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4

1.ขำดเอกสำรหนำ้4รูปบำ้น   2.ขำดบนัทึก
กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและสำธำรณะไม่จ  ำกดัจ ำนวนและ
ชัว่โมง

ล ำดบัท่ี ก.2822 นำยอิทธิเดช  พำบุ 5911056990100 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2823 นำงสำวนฤมล  นนัทกำร 5911056160130 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2824 นำงสำวจริยำ  ไสยวงศ์ 5911056723077 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี่ 1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที่ 1
           1.  ให้นักศึกษำที่มีรำยชือ่ตำมประกำศน้ี จด  ล ำดับที่  วัน  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มีรำยชือ่ตำมประกำศให้ “  ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-studentloan ”  อ่ำนประกำศ เรื่อง " ขัน้ตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ 
e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขัน้ตอนที่ได้อ่ำนน้ัน   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวันเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ    ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ กยศ.รำยเก่ำ ชัน้ปีที่ 1  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  2 - 19  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยเก่ำชั้นปทีี ่1    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ล ำดบัท่ี ก.2825 นำงสำวทิพอปัสร  จัน่เพชร 5911011510122
ส่งเอกสำรแกไ้ขกบั

โต๊ะท่ี 4
1.ท ำหนงัสือรับรองรำยไดค้รอบครัวหนำ้5
ใหม่ ระบุท่ีอยูพ่อ่ดว้ย

ล ำดบัท่ี ก.2826 นำงสำวสุกญัญำ  ศุภเกต 5911011448095 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ห้อง 

315 ในมหำวิทยำลยัฯ

ล ำดบัท่ี ก.2827 นำงสำวสุดำรัตน์  ลำโภ 5911011448099 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ท ำสัญญำผ่ำนระบบ  e-Studentloan
ส่งสัญญำวันที่ 22 ก.ย.2559 

เวลำ 14.00 น
ท่ีโต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315 

ในมหำวิทยำลยัฯ

ส่งเอกสำรแกไ้ขภำยในวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00-11.00 
น. ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 ถำ้นกัศึกษำไม่ติดต่อตำมวนัเวลำ ศูนย์
สนเทศฯจะถือวำ่นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูใ้นปีกำรศึกษำ 2559


