
วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 1

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ห.1 นายณรงคฤ์ทธ์ิ นุ่นทอง 56119400053 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.2 นางสาวธญัชนก  นิยมเวช 5711056605027 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.3 นางสาวธนภร  ปลอดทอง 5811056722014 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.4 นายณชัพล  เกตุเท่ียง 5711011510032 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 2

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.5 นางสาวอารยา  ศิริผา 5811056722009 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.7 นางสาวเมวิกา  สิราริยกุล 5811011796004 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.10 นางสาวสายรุ้ง  คงคา 5811011570002 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.11 นางสาวภทัรมน  หิรัณยเลขา 5811011570003 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 3

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.12 นางสาวปนดัดา  สุขข า 5811011570004 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.13 นายวีระพล  อวนศรี 5811011805061 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.14 นายพลรสิทธ์ิ  โต๊ะสกุล 56119400001 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.15 นายบรรณวิชญ ์ ศิริเวชฎารักษ์ 5811012760036 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 4

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.16 นายสุรศกัด์ิ  ชยัมงคล 5711056721194 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.18 นายจกัรพงศ ์ กล่ินทิพย์ 5811011448010 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.19 นางสาวธนภรณ์  บุตรพุม่ 5711011809023 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.20 นางสาวจุรีพร  พงัปรุ 5711011553055 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 5

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.22 นางสาวอารีรัตน์  จูทยั 5711011180087 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.23 นางสาวจุฑาทิพย ์ อินทรมานะ 5811011445091 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.24 นางสาววริศรา  โทพิพฒัน์ 5811011445089 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.26 นางสาวทอฝัน  ปุษยพงศ์ 5811011445095 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 6

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.27 นางสาวอภิญญาพร  ศรีจกัร์ 5711011520026 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.28 นางสาวสุภานี  ศิลอยู่ 5711011460112 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.29 นางสาวแพรวา  ค  าพิกูล 5811011445038 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.30 นางสาวมทัรี  กีมาและ 5811056160016 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 7

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.32 นายเอกชยั  ประภาสยั 5811011030039 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.33 นางสาวฉตัรชนก  ขนัธหตัถ์ 5811011809066 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.35 นายญาณพฒัน์  ไทยศรีทวน 5811012760141 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.36 นางสาววรรณิศา  อร่าม 5811011809017 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 8

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.37 นายศุพชยั  ตรีโภคา 5711011448086 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.38 นางสาวจุฑามาศ  ประสงค์ 5711011520036 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.41 นางสาวมาลิณี  มุ่งชนะ 5811011448065 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 12.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.42 นางสาวรัตนาพร  สุดใจ 5811011340077 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 12.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.43 นางสาวณฐัริกา  ศรีคลงั 5711011940001 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 12.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.46 นางสาวศิริลกัษณ์  เมืองชา้ง 5811056180056 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 12.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.47 นางสาวอาทิตยติ์ยา  วนันิจ 5811011806001 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 12.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.48 นางสาวเนบิวลา  ศรีโสภา 5711011809082 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 12.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.49
นางสาวสุนิสา  สหชาตินิยม
พนัธุ์

5711011804058 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 12.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.50 นางสาวศิรินนัท ์ แกว้วงษา 5711056721047 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 12.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.51 นางสาวญาณนนัท ์ ค  าดี 5711056990054 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 12.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.52 นางสาวสุธินี  ทองห้าว 5811011470013 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 12.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.54 นายนพวิชญ ์สุภาพงษ์ 5711012760155 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 13.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.55 นางสาวชมยัพร  จิระโสภกุล 5811011470024 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 13.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.56 นายศุภชั  แกว้กลา้ 5811011820001 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 13.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.57 นางสาวสุธิตา  ประเสริฐศรีศิริ 5811011460089 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 13.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.61 นางสาวพิไลวรรณ  เตชะ 5811011809012 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 13.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.62 นางสาวนดาวดี  คุม้มณี 5811056990116 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 13.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.63 นายพนัธุ์พล  ไชยวิเศษ 5811056160053 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 13.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.64 นางสาวปาริฉตัร  ฟ้ืนเครือ 5811011445011 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 13.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.65 นางสาววรรณวิศา  ข  าประไพ 5811011445013 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 13.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.66 นางสาวรุจิรา  รอดวิลยั 5711011809056 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 13.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.68 นายกวีไพร  นนยะโส 5811011553057 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.69 นางสาววิริยา  จบปาน 5811011553038 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.70 นางสาวพิมพสิ์ริ  พรมชยั 5711011802068 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.72
นางสาวเข็มจิรฐา  วรพทุธ
ศาสนีย์

5711011470028 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.77
นางสาวเนตรทราย  บรรจง
แสวง

5711011553020 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.78 นางสาวนิรชา  จนัทร์งาม 5811056160022 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.79 นางสาวหสัยา  ปัทมโสภณ 5811011470069 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.82 นางสาววรพตัร  จตุพิธพรรณี 5711011814038 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.83 นางสาวสุธิดา  แป้นเปีย 5811011445129 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.84
นางสาวแกว้กวิน  ทอง
ประสิทธ์ิ

5811011814082 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 16

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.85 นางสาวกรกนก  คงเจริญ 5811011510047 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.86 นายธีรพล  สกัขจง 5711011940066 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.90 นางสาวตรีรัตน์ แสงเดือน 5811012760179 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.93 นางสาวณฐันนัท ์ พ่ึงเป้า 5811011470001 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.94 นายขวญัชยั  ดวงจิตต์ 5811011030044 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.96 นางสาวนิตยา  หงษท์อง 5711011809050 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.97 นางสาวอรกมล  อรรถกมล 5811011447010 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.98 นางสาวณฐัมนต ์ ทพันนัท์ 5811011806022 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.99 นางสาวศวิตา  สิมงาม 5711011446063 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.100 นางสาววรัทยา  ใจภกัดี 5711011446137 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 14.30 น

ท่ีโต๊ะท่ี 6 คุณบุษกร ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315

ห.ปี 2-5.สพ.2 นายอเล็กซ ์ บวัขม 5811050721026 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ห.ปี 2-5.สพ.3 นางสาวพชรพร  สามคุม้ทิม 5811050721053 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.ปี 2-5.สพ.4 นางสาวนพรัตน์  ตนัตระกูล 5811050320011 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ห.ปี 2-5.สพ.5 นางสาวอนงคน์าถ  สุขเผือก 56503200094 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ห.ปี 2-5.สพ.6 นายณฐัพล  คงเกิด 5711050320077 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ห.ปี 2-5.สพ.7 นางสาวสุกญัญา  สงัขไ์ข 5811050320073 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 20

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.ปี 2-5.สพ.8 นางสาวชนินนัท ์ เมืองโพธ์ิ 5811050320075 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ห.ปี 2-5.สพ.9 นายไชยวฒัน์  แพรด า 5811050431001 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ห.ปี 2-5.สพ.12 นางสาวกญัญารัตน์  หร่ีจินดา 5811011446059 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ห.ปี 2-5.สพ.13
นางสาวอาภสัรา  วอ่งวินิชปา
กร

5811011446077 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 21

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.ปี 2-5.สพ.14 นางสาวภทัรา  แสงสวา่ง 5811011446083 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ห.ปี 2-5.สพ.15 นางสาวทอฝัน  เล็กกุล 5811011446116 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ห.ปี 2-5.สพ.16 นางสาวธนญัธร  ศมัพพูนัธุ์ 5811011446125 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ห.ปี 2-5.สพ.17 นายชนินทร์  แสนรัง 5811050160049 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 22

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.ปี2-5.ตรัง.1 นางสาวธชันก  ทิมจร 5711029721004 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยต์รัง

ห.ปี2-5.ตรัง.2 นายกมล  สงศรี 5811029510003 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยต์รัง

ห.ปี2-5.ตรัง.3 นางสาวณิชมน  ชยัชนะธรรม 5711029721043 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยต์รัง

ห.ปี2-5.ตรัง.4 นายนฐพล  จนัทร์ชู 5811029721006 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยต์รัง



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 23

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.ปี2-5.ตรัง.5 นางสาวณฐัวดี  ดงัแฮ 5811029510071 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยต์รัง

ห.ปี2-5.ตรัง.6 นายวรเชษฐ์  ทองดี 5811029510028 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยต์รัง

ห.ปี2-5.ตรัง.8 นางสาวณฐัพร  จีนบกั 5811029510014 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยต์รัง

ห.ปี2-5.ตรัง.9 นายธีรวฒัน์  โพชสาลี 5811029510041 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยต์รัง



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 24

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.ปี2-5นครนายก.1 นางสาวพชัรี  ศรีวิชา 5711080320086 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยน์ครนายก

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยน์ครนายก

ห.ปี2-5นครนายก.2 นางสาวศุภธิดา  ทพัพิลา 5711080320015 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยน์ครนายก

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยน์ครนายก

ห.ปี2-5นครนายก.3 นางสาวอรทยั  สิงห์ป้อง 5711080320023 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยน์ครนายก

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยน์ครนายก

ห.ปี2-5นครนายก.4 นายณฐัพล  พทุธสุวรรณ 5711080320058 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยน์ครนายก

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยน์ครนายก



วันที ่8 กนัยายน 2559 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหมช่ัน้ปีที ่2-5 25

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 2-5    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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 2-5  ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  8 - 16  ก.ย.  2559  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่2-5    ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.ปี2-5หวัหิน-1 นางสาวจิตรา พลบัพลี 5711022446218 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยห์วัหิน

ห.ปี2-5หวัหิน-2 นางสาววชิราพร นิลทจนัทร์ 5811022446025 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยห์วัหิน

ห.ปี2-5หวัหิน-3 นางสาวชลญาภา ไวสู้ศึก 5811022446110 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยห์วัหิน

ห.ปี2-5หวัหิน-4 นางสาวกิติยา พว่งนิมิตรชยั 5811022446113 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 16 ก.ย.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี 
ศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 23 ก.ย.2559 
เวลา 9.00-11.00 น.

ท่ีศูนยห์วัหิน


