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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ห.205 นางสาวกญัญาวีร์ ทรัพยเ์จริญ 5911056990008 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.206 นางสาวยลนภา ใหม่เอ่ียม 5911056990003 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.210 นางสาวคทัลียา ไขแกว้ 5911056605004 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.214 นายอาทิตย ์คาวิน 5911056605005 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

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

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.220 นางสาวดลณภา สุขสมชีพ 5911056605009 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.224 นางสาวอรัญญาพร สุหา 5911056990029 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.228 นางสาวนิลตา อินผดั 5911056990027 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.230 นางสาวเสาวลกัษณ์ อภิวนัท์ 5911011320015 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.237 นายนนทนนัท ์อกัษร 5911056605015 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.243 นางสาววลัลภา นนทก์นัหา 5911011801001 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.247 นางสาวณฐัธิดา ยวนจิตต์ 5911011340036 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.266 นายบณัฑิต ทองอ าไพ 5911011340032 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.284 นางสาวเจรจิรา ใจกลา้ 5911056180012 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.297 นางสาวศวิตา บุญวนัต์ 5911056731005 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.299 นายเนติธร พงษพ์นัธ์ปัญญา 5911011940030 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.300 นางสาวสุพตัรา น ้าค  า 5911056605031 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.311 นายภูริทศั วิเศษสมบติั 5911056721002 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.315 นางสาวฉตัรแกว้ ชอบงาม 5911056605043 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.316 นางสาวดวงเนตร ชาติพิมาย 5911056990055 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.323 นางสาวเยาวลกัษณ์ สีสนั 5911011320057 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 8.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.330 นายชายพล เลิศณรงค์ 5911011805003 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.333 นางสาวบุษยา วดัตรง 5911011340063 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.347 นางสาววไรรัตน์ สายสินธ์ิ 5911011448003 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.361 นายคมกริช มัน่ยนื 5911056721008 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.386 นางสาวนนัทฐิ์ตา เอ้ือยศรี 5911011320066 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.396 นางสาววรัญญา เกตุแกว้ 5911056723002 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.404 นางสาวปาลวี เถ่ือนสุข 5911056605051 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.465 นายศุภสิทธ์ิ อยูเ่ยน็ 5911056721073 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.469 นางสาวนทัธนญั อุทธสิงห์ 5911056722026 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.505 นางสาวศุภนิดา แป้นเจริญ 5911056723025 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.521 นายนนัทวฒิุ  ศรียศพงศ์ 5911056160095 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.542 นายณฐัพล บุญฤทธ์ิ 5911056721138 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.545 นายต่อพงค ์ปฐมสิริกุน 5911056721136 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.578 นางสาวณฐัณิชา เลกากาญจน์ 5911011460023 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.599 นางสาวอยัลดา ทองมา 5911011520020 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.613 นางสาวอาภสัรา เต่าทอง 5911011570035 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.645 นางสาวน ้าออ้ย สุขเจริญลาภ 5911011801009 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.658 นายประสิทธ์ิพร โคว้สกุล 5911011801016 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.665 นางสาวบุสบา กล่ินสุคนธ์ 5911012760028 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.671 นางสาวชนิตา งามยิง่สกุล 5911012760038 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.685 นางสาวกาญจนาพร มหาสิงห์ 5911011801036 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.703 นางสาวฑิมพิกา หมัน่ดี 5911011805037 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.704 นายไกรภพ จนัทร์กอง 5911012760073 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.705 นางสาวปริมประภา ประทุมชาติ 5911012760069 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.707 นางสาววิลยัวรรณ ศรีโสม 5911012760074 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.716 นายพชรพล กรานแกว้ 5911012760094 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.728 นางสาวญาณี ช่วงชูวงศ์ 5911011804072 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.729 นางสาวมสัตรูร่า วาฮบั 5911011806019 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.749 นางสาววิลาสินี  สุวิสุทธ์ิ 5911011340073 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.750 นายชินวธุ  โทขนาด 5911011445093 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 10.30 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.755 นางสาวภทัรนนั   โพธิผละ 5911056723036 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.761 นางสาววรรษา  พากเพียร 5911056722054 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.762 นางสาวอาทิตยา  เจริญจอหอ 5911011445126 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.776 นางสาวอภสัริญญา   เร่ิมยนิดี 5911011445128 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.778 นางสาวปาริฉตัร  เกิดอรุณเดช 5911011570083 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.779 นายณฐัวฒิุ  ทองอินทร์ 5911011445129 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.786 นางสาวอารยา   รัดข  า 5911056722061 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.787 นางสาวปรมาภรณ์   ทองสุ 5911011520046 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.827 นางสาวกฤตพร   อุชชิน 5911011445152 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.828 นางสาวณฐัธร  เพียงบณัฑิต 5911056722075 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.844 นายฉตัรมงคล  จงพลูสุข 5911056723046 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.855 นางสาวอญัมณี  ไชยซ่ือ 5911011448125 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.856 นางสาวปัฐวิภา  จนัทนา 5911011448126 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.878 นางสาวกฤตยา   ศรีมาลยั 5911056723049 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ



รายใหมปี่1 ประกาศ ณ วันที ่29 กนัยายน 2559 17

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.882 นางสาวสุมินตรา   ศรีพุม่ 5911011570131 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.902 นางสาวเสาวลกัษณ์   สุขยน่ 5911011809027 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.904 นางสาวอิสราภรณ์   ทองดี 5911056605057 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.906 นายณฐัชนน   มุทุตานนท์ 5911012760141 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.946 นายกรกช   บวัก่ิง 5911011940075 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.951 นางสาวสุนิตา   หาดี 5911012760211 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.961 นางสาวพชัรพร   เหมืองจา 5911012760222 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 13.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.964 นางสาวบุดษลี   เข็มลา 5911011809047 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.969 นางสาวพีรพนัธ์   ศรีวิชยัแกว้ 5911011820084 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.973 นางสาวชรัญญา    วงสุเพง็ 5911011809049 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.983 นางสาววรรษมน  โสดา 5911011820091 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.993 นางสาวศรวนีย ์  รัตนเรืองศิลป์ 5911020660030 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.1008 นายนพรัตน์  แสงหิรัญ 5911011802009 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1010 นางสาวสุธิดา  คงตระกูลมัน่คง 5911011801059 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1020 นางสาวสิริปภสัสร  กล ่าเลิศ 5911011570067 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1026 นางสาวออมสิน  ค  าปาน 5911056605072 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.1031 นางสาวอริสา  โซซะรัมย์ 5911056723056 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1035 นางสาวสุชญัญา  สยามนิกร 5911011820104 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1037 นายมาวิน  สุขรุ่งเรือง 5911011030031 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1043 นางสาวสุมิตรา  ทองพระพกัตร์ 5911056990073 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.1082 นายตะวนั  จงทนั 5911056180033 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1088 นางสาววาสนา  เจริญธรรมทศัน์ 5911056990086 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1089 นางสาวกญัจน์ชุติมา  อินจินดา 5911011820111 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 14.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1096 นางสาวสุทิพา  รฤกชาติ 5911011520071 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ



รายใหมปี่1 ประกาศ ณ วันที ่29 กนัยายน 2559 23

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.1098 นายสุรกุล  แกว้สกุลณี 5911056605079 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1104 นางสาวมนทิรา  ทองหนองบวั 5911011940108 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1121 นางสาวสิรินยา  ศรีอินทร์สุทธ์ิ 5911056731022 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1128 นางสาวนสัรี  นคัราเรือง 5911011806072 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.1139 นางสาวศรัณยพ์ร  ธะนะดว้ง 5911011540051 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1141 นางสาวไตรรัตน์  ประเทศา 5911056604039 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1147 นางสาวจริยา  เพง็พว่ง 5911011814067 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1149 นางสาวศิริเกศ  ดวงบงัเกิด 5911056604042 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ



รายใหมปี่1 ประกาศ ณ วันที ่29 กนัยายน 2559 25

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ห.1151 นางสาวอมัพิกา  ขวญัยนื 5911056731023 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1171 นางสาวมณฑิฌาย ์ ลีรเศรษฐากร 5911011814061 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1176 นางสาวนนัทิยา  สุวรรณแสวง 5911011470089 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ

ห.1185 นางสาวดวงพร  แกว้พิมพ์ 5911056723006 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 15.00 น

ท่ีห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยัฯ



รายใหมปี่1 ประกาศ ณ วันที ่29 กนัยายน 2559 26

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

หัวหิน.1 นางสาวณิชากร อานนท์ 5911022446010 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.2 นางสาววรรณวิภา เทียบทอง 5911022446207 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.3 นางสาวสุภทัตรา โคจริยาวฒัน์ 5911022446247 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.4 นางสาวเสาวลกัษณ์ คงทวี 5911022446047 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

หัวหิน.5 นางสาวลลิตา สุขสกุล 5911022446132 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.6 นางสาวธนญัชนก จีนประดิษฐ์ 5911022446039 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.7 นางสาวโกลญัญา อยูย่งค์ 5911022446174 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.8 นางสาวชนนัณ์ชิฏา กระพ้ีสตัย์ 5911022446294 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

หัวหิน.9 นางสาวก่ิงกนก นนทเภท 5911022446291 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.10 นางสาวณิติญาภรณ์ วงคศ์รีแกว้ 5911022446201 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.11 นางสาวสุคนธา เศวตะดุล 5911022446107 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.12 นางสาวสิริรัตน์ องักาบ 5911022446056 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

หัวหิน.13 นางสาวธนวรรณ รักชาติ 5911022446072 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.14 นางสาวอญัชิสา ไชยสุโข 5911022446235 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

หัวหิน.15 นางสาวกญัญว์รา สงัคหะพงศ์ 5911022446246 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยห์วัหิน

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยห์วัหิน

นครนายก.1 นางสาวพชัรพร  ไชโย 5911080320060 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยน์ครนายก

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยน์ครนายก
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

นครนายก.2 นางสาววรดา  จนัตรา 5911080320055 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยน์ครนายก

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยน์ครนายก

นครนายก.3 นางสาวกาญจนา  ทาโทน 5911080320061 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยน์ครนายก

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยน์ครนายก

นครนายก.4 นายคณิศกัด์ิ  สาระการ 5911080320040 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยน์ครนายก

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยน์ครนายก

นครนายก.5 นางสาวเกศินี  ดีได้ 5911080320025 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยน์ครนายก

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยน์ครนายก
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ตรัง.1 นางสาวนราภรณ์  ชมภูวงษ์ 5911029721005 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยต์รัง

ตรัง.2 นางสาวเจนจิรา เท่ียงธรรม 5911029802022 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยต์รัง

ตรัง.3 นางสาวบุษกร ทองบวั 5911029510046 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยต์รัง

ตรัง.4 นางสาวญาณี  สีหนู 5911029510006 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยต์รัง



รายใหมปี่1 ประกาศ ณ วันที ่29 กนัยายน 2559 32

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

ตรัง.5 นางสาวสิรินาถ งามกาละ 5911029802023 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยต์รัง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยต์รัง

สุพรรณบุรี.1 นางสาววนาลี  รักษาเช้ือ 5911011446032 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.2 นายธนเกียรต์ิ  วชัระสุขโพธ์ิ 5911011446030 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.3 นางสาวอลิตตา  แลบวั 5911011446070 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

สุพรรณบุรี.4 นายอนิรุท  สโมสรสุข 5911011446094 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.5 นางสาวสุดารัตน์  เกตุจนัทร์ 5911011446102 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.6 นางสาวธญัชนก  กนัทะเนตร 5911011446123 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.7 นางสาวกชกร  พวงสีเงิน 5911050160002 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

สุพรรณบุรี.8 นางสาวสุทินา  โตสมบุญ 5911050160045 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.9 นางสาวกวินทิพย ์ ระแหง 5911011446119 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.10 นางสาวธฤติมา  นครินทราคุปต์ 5911050160052 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.11 นางสาวสาวิตรี  สาไทยสงค์ 5911050160059 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี
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ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

สุพรรณบุรี.12 นางสาวลลิตามณฑ ์ อาจหาญ 5911050320007 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.13 นางสาวจุฑามาศ  จ  าปาเงิน 5911050320008 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.14 นางสาวธนญัญา  ศกัด์ิโสภณกุล 5911050320011 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.15 นางสาวนตประวีณ์  โชติมานะชยัเจริญ 5911011446015 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี



รายใหมปี่1 ประกาศ ณ วันที ่29 กนัยายน 2559 36

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีนั่กศึกษำตอ้งด ำเนินกำร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหมช่ั้นปทีี่ 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.รำยใหม่ ชัน้ปีที่ 1 ที่ยื่นเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 แล้วน้ัน  ไม่มรีำยชือ่ผู้มีสิทธิ์กู้ยมืตำมประกำศน้ี 
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วันที่  29 - 30 กันยำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยมื กยศ.รำยใหม่ชั้นปทีี ่1  ปกีำรศึกษำ  2559  ภำคเรียนที ่1

สุพรรณบุรี.16 นายกิตติพงศ ์ เพชรมาตศรี 5911011446074 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.17 นางสาวสุพิชฌาย ์ สงัขพิ์ชยั 5911050320016 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

สุพรรณบุรี.18 นางสาวพิยดา  พาณิชยว์ฒันานุกูล 5911050732020 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ท  าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

ล าปาง.1 นายมานะ  ยิง่พิทกัษก์ุล 5911081721025 ผ่านเกณฑ ์กยศ
วนัท่ี 6 ต.ค.59 เวลา 8.30-11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีศูนยล์  าปาง

ท าสญัญาผ่านระบบ  
e-Studentloan

ส่งสญัญาวนัท่ี 13 ต.ค.2559 
เวลา 9.00-16..00 น

ท่ีศูนยล์  าปาง


