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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

กยศ.1 นางสาวเกตุทิพย ์จิตตน์อ้ม 56113400014
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.2 นางสาวศตพร เปรมปรีดี 56113400018
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.3 นางสาวธนพร กิจสารทอง 56113200044
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.4 นางสาวมนทิรา ปาปะสงัข์ 56113200050
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.5 นางสาวสุชาดา จนัทร์สุขจ าเริญ 56113400123 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ กูค้รบหลกัสูตร

กยศ.6 นางสาววิลาสิณี ชมภู 56113400114
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.7 นางสาวปรียาภรณ์ ทองสุข 56113400015
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560
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กยศ.8 นางสาวสุดารัตน์ หาประโคน 56113200024
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.9 นางสาวจุไรพร ภู่แยม้ 56113400009
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.10 นางสาวศรินยา เมษประสาท 56113400032
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.11 นางสาวรวิสรา สุดชะฎา 56113200032
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.12 นางสาวนวพร เต่าสา 56113400056 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.13 นางสาวโสภา ตา้วพรหม 56113200104
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.14 นางสาวพณัณ์ภสัร์ หิรัญรักษ์ 56113400061
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้
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กยศ.15 นางสาวสุนิสา ภกัดีพนัดอน 56113400082
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.16 นางสาวกนกวรรณ เทียมเมฆ 56113400044
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.17 นางสาวกุลธิดา สหจิตตา 56113400081
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.18 นางสาวสุทธิดา มุ่งกั้นกลาง 56113200125
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.19 นางสาวธิดารัตน์ เสริมแกว้ 56113200118
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.20 นางสาวพนิดา เชิงหอม 56113400108
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้
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กยศ.21 นางสาวพิกุล ธรรมจิตร์ 56113200099
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.22 นางสาวสุภาสินี โยธาจนัทร์ 56113400110 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ กูค้รบหลกัสูตร

กยศ.23 นางสาวสุภาภรณ์ วรนาม 56113400027
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.24 นางสาวสุจิตรา บญัญติั 56113400016
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.25 นางสาวอริญญา พนันะนนท์ 56113200126
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.26 นางสาววรรณกานต ์ขอนวงค์ 56113400071
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.27 นางสาววรรณกาณต ์วงับง 56113400101
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 5

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.28 นางสาวพาขวญั อ่อนละมูล 56113200027
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.29 นางสาวศิรินทิพย ์กลา้หาญ 56113200023
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.30 นางสาวกานตช์นก ทบัสีรักษ์ 56113400104
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.31 นางสาวกมลชนก ใบบวั 56113400096
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.32 นางสาวกานธิวา หนูเพชร 56113400075
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.33 นางสาวสุนิสา เนียมรินทร์ 56113200019
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.34 นางสาวทศันียา ชฎารัตน์ 56113400023
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.35 เด็กหญิงนฐัมล เครือทอง 56113200069
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.36 นางสาวจิราภรณ์ เรืองฤทธ์ิ 56113200043
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.37 เด็กหญิงกานตพิ์ชชา รอดปังหวาน 56113400067
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.38 นางสาวมณัฑิรา จารุสิริรังษี 56113400068
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

กยศ.39 นางสาวสายทิพย ์สมก าลงั 56113200041
ครู5ปี  เทอม1-60 
เสร็จเรียบร้อย

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้

รอ นศ. ลงทะเบียนเรียนเทอม2/2560 ก่อนจึงจะนดัด าเนินการเซ็นเอกสารเทอม2/2560 ได้



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 7

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.40 นางสาวปรารถนา แนบกระโทก 5711011804100
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.41 นางสาวปัณฑิตา สายบุตร 5711056601035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.42 นายธนวฒัน์ บวัช่ืน 5911012760119
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.43 นายธีระศกัด์ิ ภู่แสร์ 5711011570058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.44 นายชาคริต สวา่งศรี 5711011940086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.45 นายภานุวฒัน์ ศุภผล 5711011445104
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.46 นางสาวจิตติยา คุม้ภยั 5711056160136
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.47 นางสาวอารยา แสนไม้ 5711056721068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.48 นางสาวชลธิชา เปล่ียนโมฬี 5711011491039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.49 นายวรพล กองศรี 5711011446013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.50 นางสาวรวิกาล พดูงาม 5711011320055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.51 นางสาวอุษา ศุภสามเสน 5711011802104 แกไ้ขเอกสาร
ส าเนาแสดงผล(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึงภาคเรียนท่ี 2/2559
 พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.52 นางสาวอุษณี รักไทย 5711056721019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.53 นางสาวรุ่งรัศมี วงัสงคราม 5811011448024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.54 นางสาวสรัญพร พุม่สงวน 5811011520055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.55 นางสาวสิธาริณี จนัทร์หอมกุล 5711056723036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.56 นางสาวชลธิทรา ทามนต์ 5811011806013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.57 นางสาวนวลนภา จนัผกา 5811011340029
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.58 นางสาวธิติสุดา หีดเสน 5811056150049 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 13

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.59 นางสาวสุนิสา ศรีสุวรรณ 5711056721023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.60 เด็กชายวีรทรัพย ์อศัวรัตน์ 5711011804024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.61 นางสาวหวนัยหิวา จนัทร์ข่ิน 5811011732047
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.62 นายญาณพฒัน์ ไทยศรีทวน 5811012760141
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.63 นางสาวพรลภสั วิไลรัตน์ 5711011445090 แกไ้ขเอกสาร

ขาดหนงัสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย ์หนา้8/ขาด
ส าเนาบตัรประชาชนมารดาท่ีไม่หมดอายุ/ส าเนาแสดงผล
(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึงภาคเรียนท่ี 2/2559 พร้อมเซ็น
ส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้/ขอใบรับรองแพทยรั์บรองการ
เจ็บป่วยและการเขา้รับการรักษา

กยศ.64 นางสาวลินดา นิมะลา 5811011570043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.65 นางสาวธญัญามาศ วฒัโน 5811011491007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.66 นางสาวปภาวรรณ แสงสุข 5811011805001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.67 นางสาวมุกดา แกว้ลองบน 5811011320076 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กยศ รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนด

กยศ.68 นายฉตัรมงคล จงพลูสุข 5911056723046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.69 นายกาจคุปต ์สร้อยสุมาลี 5811011510070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.70 นางสาวอรจิตรา บวัสิงห์ 5911011448044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.71 นายจกัรกฤษณ์ เทือกอุด 5911056160124
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.72 นายณฐัพล ศุภผล 5811020660012
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.73 นางสาวดวงฤดี ศรีดา 5911012760188
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.74 นางสาวญาณี ช่วงชูวงศ์ 5911011804072
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.75 นางสาวสุฎาภรณ์ สายเมือง 5911011320088
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.76 นางสาวขนิษฐา ไทยหวล 5911011814028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.77 นางสาวพรพิชชา รัตนปินทะ 5911011796067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.78 นางสาวมธุริน บุญรอด 5911012760251
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.79 นางสาวสุภาพร โตจุฬา 5911056722071
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.80 นางสาวอมรพรรณ สุขมงคล 5911056723011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.81 นางสาวดรัลรัตน์ ธีระชีพ 5911011445035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.82 นายปิติพงศ ์ปัทมาลยั 5911056722083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.83 นางสาวสมฤทยั เริงใจ 5911011809020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.84 นางสาวญาณาธิป ห่วงศรี 5911011540034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.85 นายธีรภทัร ศิริ 5911056731017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.86 เด็กหญิงธนพร ม่วงทิพย์ 5911011802066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.87 นางสาวปราณี ไทพิทกัษ์ 5711011340063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.88 นางสาวณฐัธิรา ประดิษฐสุวรรณ 5911011809034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.89 นายพงษพ์นัธ์ จตุพิทยคนัธา 5711011940124
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.90 นางสาวปิยพร สิริสรานนท์ 5811056723025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.91 นายนทีชล สุระโคต 5711011340008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.92 นางสาวธนภรณ์ บุตรพุม่ 5711011809023 แกไ้ขเอกสาร

นกัศึกษาไม่มาสมัภาษณ์ตามนดั/ขาดหนงัสือรับรองรายได้
ครอบครัว(รับรองพอ่-แม)่/ขาดส าเนาบตัรประจ าตวั
เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บรอง/ขาดส าเนาแสดงผล(ดส.29)ทุก
ภาคเรียนจนถึงภาคเรียนท่ี 2/2559 พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้ง
ทุกหนา้/ขอพบเร่ืองจิตอาสา

กยศ.93 นายธนวฒัน์ สุขมงคลชยั 5911056160110
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.94 นางสาวเกศศรินทร์ สามลฤกษ์ 5711012760066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.95 นางสาวกุลสตรี ขวญัเมือง 5811011814106
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.96 นางสาวพรพรหม ไกรลกัษณ์ 5811011809051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.97 นางสาวหทยัชนก แท่นทอง 5811011030036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.98 นางสาวมาลิณี มุ่งชนะ 5811011448065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.99 เด็กหญิงนารีรัตน์ มะลิวลัย์ 5811011806015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.100 นางสาวชาลิณี ชยัประเสริฐ 5911011804101
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.101 นางสาวรุ่งอรุณ อาจแสน 5911011801034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.102 นางสาวศิริเกศ ดวงบงัเกิด 5911056604042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.103 เด็กหญิงปวรรัตน์ เทียมศรี 5911056150014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.104 เด็กหญิงปวรวรรณ เทียมศรี 5911056150016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.105 นางสาวทิชาวรรณ ตินตะโมระ 5711011804016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.106 นางสาวสุภานี ศิลอยู่ 5711011460112
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.107 นางสาวจุฑาภทัร ค  าดี 5711056160010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.108 นางสาวพิจิตรา พิลาวงค์ 5711056722046 แกไ้ขเอกสาร ท าจิตอาสาเพ่ิม 1 ชม. (ไม่นบัชัว่โมงพกักลางวนั)

กยศ.109 นางสาวปวีณา สินศทัธา 5711011809053 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 30

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.110 นางสาวณฐัชริน หาญพิริยะกุล 5711056721014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.111 นางสาววรรณี ไซทอง 5811056601070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.112 นางสาวจุฑาทิพย ์อินทรมานะ 5811011445091
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.113 นางสาวนนทยา บุตตะวงษ์ 5811056990036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.114 นายสุกฤษฎ์ิ จนัทร์ตรี 5811011553036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.115 นางสาวน ้าเพชร แสวงดิลก 5811056990062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.116 นางสาวกนตร์พี ฝ่ายขนัธ์ 5811011553062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.117 นางสาวรุ่งเรือง สวา่งวงศ์ 5911011448061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.118 นางสาวนนัทิยา รอดเจริญ 5911011804078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.119 นางสาวจริยา เพง็พว่ง 5911011814067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.120 นางสาวสุชญัญา สยามนิกร 5911011820104
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.121 นางสาวนิษฐา อุทานนท์ 5811011553035 แกไ้ขเอกสาร
ขาดส าเนาแสดงผล(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึงภาคเรียนท่ี 
2/2559 พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.122 นางสาวจริยา ไสยวงศ์ 5911056723077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.123 นางสาวพนิดา วิบูลยป่ิ์น 5911056723039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.124 นางสาวสลิลา ปุริสาร 5911011470086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.125 นางสาวอยัลดา ทองมา 5911011520020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.126 นางสาวนนทผ์กา โสดสกนธ์ 5911011806041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.127 นางสาวอรัชพร อุบลวรรณา 5911056160113
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.128 นายปองภพ ศิริโชติ 5711011820032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.129 นางสาววรานนัท ์วรรณวิไลย 5711011445089
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.130 นายธีระ ละอองพานิช 5711011445121 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.131 นายณพงศ ์อินทะปัดถา 5811011732037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.132 นายชินกฤต เสถียรไทย 5811012760189
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.133 นายพีรวิชญ ์ปานอินทร์ 5711056604012 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.134 นางสาววนิดา ประยรู 5711011470059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.135 นางสาวชมภูนุช จดับวัโรย 5711011510088
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.136 นางสาวธวลัรัตน์ พนัธุ์แก่นเพชร 5711011320018 แกไ้ขเอกสาร
ขาดส าเนาแสดงผล(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึงภาคเรียนท่ี 
2/2559 พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้/ท าจิตอาสาเพ่ิม 6 
ชม. (ไม่นบัชัว่โมงพกักลางวนั)

กยศ.137 นางสาวชญาณิศา เปรินทร์ 5711056605005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.138 นางสาวพรพิมล แกว้ชูมา 5711011804055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.139 นางสาวฐิติวรรณ ภกัด์ิโสภิศ 5711011809060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.140 นางสาวสุวดี แสนระวงั 5711011460050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.141 นางสาวนวลวรรณ วิไลลกัษณ์ 5711011804036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.142 นายวชัรพล แสนใจ 5811056723057 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กยศ รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนด
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.143 นายชยัรัตน์ นาคกล ่า 5811012760123
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.144 นางสาวเนบิวลา ศรีโสภา 5711011809082
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.145 นางสาวพรทิพย ์แสงกลา้ 5711056721141
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 41

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.146 นายอธิยตุ จึงสุทธิวงษ์ 5811056721078 แกไ้ขเอกสาร

นกัศึกษาไม่มาสมัภาษณ์ตามนดั/ขาดหนงัสือแสดงความ
คิดเห็นของอาจารย ์หนา้8/ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา/ขาด
ส าเนาบญัชีธนาคาร/ขาดส าเนาบตัรประชาชนบิดาท่ีไม่
หมดอายขุาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว(รับรองพอ่-
แม)่/ขอพบเร่ืองจิตอาสา

กยศ.147 นางสาวอรณีย ์โรจน์อมัพร 5711011445004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.148 นางสาวปทุมรัตน์ นราภิรมขวญั 5711011448160
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.149 นางสาวญาณิศา ศรทอง 5711056721132
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.150 นางสาวปริมประภา จนัทร์ชูผล 5711011809058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.151 นายชชัชยั ผจญทรพรรค 5711056722048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.152 นางสาววราพร มาลีหวล 5711011801070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.153 นางสาวนลินี ปานแกว้ 5711011940063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.154 นางสาวชุดาภา โลหะจินดา 5711011820077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.155 นางสาวธญัญารัตน์ ไพรจิตร 5811011320062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.156 นางสาวชุลีรัตน์ แกว้ค  าภา 5811056990075
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.157 นางสาวชวลัญา ปวะบุตร 5811011809075
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.158 นางสาวพวงแกว้ วายประโคน 5811011809081
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.159 นายพีระพงศ ์ออมทรัพย์ 5811011805023 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.160 นางสาวเจนจิรา อุดจนัทร์ 5811011320033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.161 นางสาวนวพร กระทูน้นัท์ 5811056160075
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.162 นางสาวปิยพร วิสระพนัธุ์ 5811012760118
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.163 นางสาวณฐัฐิณี จรกา 5811020660021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.164 นายอานุภาพ รอดผ้ึง 5811012760017 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.165 นางสาวธีรานี วิวฒัน์บวรกุล 5811011809032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.166 นางสาวชุติภคัมณฑ ์สมัฤทธ์ิดี 5811056722054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.167 นางสาวฉตัรชนก ขนัธหตัถ์ 5811011809066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.168 นางสาววิภาภรณ์ สมภาร 5811011820077 แกไ้ขเอกสาร
ขาดหนงัสือรับรองอาจารยท่ี์ปรึกษาหนา้8/ขาดส าเนาบตัร
นกัศึกษา/ท าจิตอาสาเพ่ิม 2 ชัว่โมงไม่รวมเวลาพกั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.169 นางสาวสุพตัรา สวสัด์ิมูล 5811056721037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.170 นายอภิมุข ลบัแล 5811056721026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.171 นางสาวอินทิรา อินเตชะ 5811011796042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.172 นางสาวปวนัรัตน์ เก้ือกูล 5811011570069 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.173 นางสาวศรัณยา ทวีพนัธุ์ 5811011445043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.174 นางสาวแพรพลอย ประพาศพงษ์ 5811011732019 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.175 นางสาวพรพลอย ไชยวงค์ 5811011445020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.176 นางสาวภทัรมน หิรัณยเลขา 5811011570003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.177 นางสาววิชชดา หลานเศรษฐา 5911011340072
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.178 นายวิษรุต เม่นหวา 5911011940068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.179 นางสาวมนทิรา ทองหนองบวั 5911011940108
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.180 นางสาวธญัญารัตน์ ข  าดี 5911012760016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.181 นางสาวน ้าเพชร สร้อยชมภู 5911056160059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.182 นางสาวณฐัวดี วิรุฬห์พนัธ์ปาล 5911011814023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.183 นางสาวสุพตัรา สินลาลบั 5711056601040 แกไ้ขเอกสาร ท าจิตอาสาเพ่ิม 20 ชัว่โมง ไม่นบัรวมเวลาพกั

กยศ.184 นางสาวกมลชนก เอ้ืออกัษร 5711056601056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.185 นางสาวกมลวรรณ เอ้ืออกัษร 5711011447011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.186 นางสาวพชัรพร ภูอร่ามวฒันา 5711012760126 แกไ้ขเอกสาร
ขาดเซ็นช่ือในส าเนาแบบค าขอกูก้รอกผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียนท่ี1/2560

กยศ.187 นางสาววรพตัร จตุพิธพรรณี 5711011814038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.188 นางสาวนนัทน์ภสั ทะวงษเ์งิน 5711056605057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.189 นางสาวแพรพลอย วิศวนารถ 5711011940091 แกไ้ขเอกสาร ขาดจิตอาสา36ชม. (ไม่นบัชัว่โมงพกักลางวนั)

กยศ.190 นางสาวจุรีพร พงัปรุ 5711011553055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.191 นางสาววิลาสินี กล่อมขาว 5711056731016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.192 นางสาวสมิตานนั ทีค  าเกตุ 5711011570066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.193 นางสาววรัทยา ใจภกัดี 5711011446137
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.194 นางสาวณฐัณิชา อศัวพาณิชยกิ์จ 5711056605042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.195 นางสาวจตุพร นอขุนทด 5711011180115
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.196 นางสาวกรรณิการ์ ระดบัแกว้ 5711056990062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.197 นางสาวจิราภรณ์ วฒันา 5811011796062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.198 นายเจษฎา ชินวงษ์ 5711011805057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.199 นางสาวกาญจนา จรัลเดชากร 5711011809028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.200 นายธนภณ กนกชยักิตติ 5711011801058 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.201 นางสาววรินทร์ วิทยสมานจิตต์ 5811056722032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.202 นายณฐัสิทธ์ิ วรบุตร 5811011796013 แกไ้ขเอกสาร ขาดจิตอาสา36ชม. (ไม่นบัชัว่โมงพกักลางวนั)

กยศ.203 นายคณิติน แซ่เตียว 5811020660080
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.204 นางสาวสุนารี โพธ์ิเต้ีย 5811056601039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.205 นายมาวิน สุขรุ่งเรือง 5911011030031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.206 นางสาวทิพยก์มล น ้าค  า 5811011570083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.207 นางสาวเพชรลดา เพชรแสงดี 5911011540047
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.208 นายนนัทวฒิุ ศรียศพงศ์ 5911056160095
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.209 นายกนกพล ชินนิยมพาณิชย์ 5911056722087
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.210 นางสาวณฐัษฌ์มนนั เชยน่ิม 5811056160001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.211 นายธนพชัร รัตนพงศว์าณิช 5911056721046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.212 นางสาวนทัธนญั อุทธสิงห์ 5911056722026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.213 นางสาวจิตปุญญ เขียวแกว้ 5911056722082 แกไ้ขเอกสาร ขอใบรับรอง + รูปถ่ายคู่จิตอาสา มูลนิธิกระจกเงา

กยศ.214 เด็กชายจิระ ศรีโคตร 5911011030036 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.215 นายวิรวรรณ อุ่นลุม 5711011470022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.216 นางสาวนพสร พลนาคู 5711011445114 แกไ้ขเอกสาร

นกัศึกษาไม่มาสมัภาษณ์ตามนดั/กรอกเอกสารเพ่ิมหนา้4/
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว(รับรองแม่)/ขาดส าเนา
บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บรอง/ขาดส าเนาแบบค า
ขอกูก้รอกผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียนท่ี1/2560 
พร้อมเซ็นช่ือ/ขาดจิตอาสา36ชม. (ไม่นบัชัว่โมงพกักลางวนั)

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.217 นายณฐัชนน เทียนสนัต์ 5811011460095
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.218 นางสาวกณิศา ปทุมรัตน์ 5911011340019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.219 นางสาวสโรชา อุดไว 5711056990021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.220 นางสาวพชัรี ศรีธวชั 5911011802074
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.221 นางสาววรรณศิริ เจริญร่าง 5711011491016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.222 นางสาวณฐัชยา ชิณกะธรรม 5711011820023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.223 นางสาวอรไท วิวฒันวงค์ 5811056723027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.224 นางสาวณฐัริกา กนกวารีรัตน์ 5711011802051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.225 นายฐาปนา ชาญมาลี 5711011340006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.226 นายณฐัชนน มุทุตานนท์ 5911012760141
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.227 นางสาวณชัชา พรพนาฤทธิชยั 5911056723071
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.228 นายภคัพงษ ์ฤทธ์ิค  ารพ 5711011814010 แกไ้ขเอกสาร ท าจิตอาสาเพ่ิม 29 ชัว่โมง ไม่นบัรวมเวลาพกั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.229 นางสาวบทมี อบัดุลลาห์ 5811056604005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.230 นางสาวเนตรทราย บรรจงแสวง 5711011553020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.231 นายอาทิตย ์คาวิน 5911056605005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.232 นายรัตนพร อรุณเหลือง 5711056605015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.233 นางสาวรัชนก กองประดิษฐ 5711056723041 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่กูแ้ลว้

กยศ.234 นางสาวสุดารัตน์ เฉลียวศิลป์ 5711011446124 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.235 นางสาวสุนิตตา สายสวา่ง 5711056605028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.236 นางสาวกฤษณา คิงขุนทด 5711056605002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.237 นางสาวณิชาภทัร นุยาภรณ์ 5711011510019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.238 นางสาวจิราภรณ์ ผงผานอก 5811056731002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.239 นางสาวพรทิพย ์แสงไข่ 5811011553046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.240 นางสาววรัญญา อุ่มเจริญ 5711056990060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.241 นางสาวกาญจนา อบภิรมย์ 5811056990072
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.242 นายเกียรติชยั แซ่จู 5811011510058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.243 นายพรพรหม เฉลิมศรีสุรัตน์ 5811011460107
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.244 นางสาวพิมพพ์ฒัน์ ปัญญโรจน์ 5911011540043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.245 นางสาวกนกวรรณ วรรณพรหม 5911056723061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.246 นางสาวภทัรนนั โพธิผละ 5911056723036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.247 นางสาวณฐัธร เพียรบณัฑิต 5911056722075
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.248 นางสาวสุชาดา เกตุจรัส 5911056601062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.249 นายภูริทศั วิเศษสมบติั 5911056721002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.250 นางสาวสุธิดา คงตระกูลมัน่คง 5911011801059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.251 นางสาวศศินนัท ์ศรีรุ่งเรืองกิจ 5811011445065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.252 นายชนน ช่างทอง 5811011796060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.253 นางสาวสุดารัตน์ ไชยะปะ 5911011804100
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.254 นางสาวญาดา ศรีนพนนัท์ 5911011809060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.255 นางสาวนาตยา ยิม้จนัทร์ 5811011491043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.256 นางสาวอภิญญาพร ศรีจกัร์ 5711011520026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.257 นางสาวกมลชนก ลิขิตชยัรุ่งเรือง 5711056601046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.258 นางสาววิรากร แจง้เสมอ 5711056160125
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.259 นายทศพร ดวงดิษฐ์ 5711020660018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 77

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.260 นางสาววลีรัตน์ เอ้ืออารีย์ 5711056601004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.261 นางสาวอารีรัตน์ จูทยั 5711011180087
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.262 นายอิทธิพฒัน์ อินทร์อ่อน 5711011940089
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.263 นางสาวกมลวรรณ บุญประเสริฐ 5711011340070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.264 นายณฐัวฒิุ ปานเกษม 5711012760124
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.265 นายณชัพล เดชาอคัรหิรัญ 5711011510032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.266 นางสาวศศิวรรณ บุญพิมพ์ 5711056601039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.267 นางสาวจิตรทิวา บวัจนัทร์ 5711012760053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.268 นางสาวมานิตา รัตนชาติกุล 5711011804027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.269 นางสาวยคุล สวนเส 5711011460062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.270 นายกฤษฎา ศิริบูรพารัตน์ 5711011940006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.271 นายสิทธิพร แซ่ล้ิม 5811056723023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.272 นางสาวรุ่งวิไล บวัไข 5811011553029 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กยศ รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนด
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.273 นางสาวจรินทร เลขะวฒันะ 5811011340107
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.274 นางสาวปัณฑารีย ์ศรียิม้ 5711011340030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.275 นางสาวนุชนาถ จนัทนพ 5811012760020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 82

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.276 นางสาวอภิญญา ทองอยู่ 5811011460006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.277 นางสาวไพรินทร์ ดวงสี 5911011340066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.278 นางสาววลัลภา นนทก์นัหา 5911011801001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.279 นายศกล คุม้ญาติ 5911011030037 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาลาออก
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.280 นางสาวสุนิตา หาดี 5911012760211
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.281 นางสาววิศลัยา ปานแตง 5911011445057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.282 นายชานนท ์รักษาวงค์ 5711011820057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.283 นางสาวอภิชญา เกศชยักุลรัตน์ 5711012760146
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.284 นางสาวรุจิรา รอดวิลยั 5711011809056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.285 นายศุภกิตต์ิ สกุณี 5711056604017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.286 นายพนัธกานต ์ไชยเดช 5711056721126
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.287 นางสาวณฐัชลยัย ์ชอุ่มศรี 5711012760103
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.288 นายบญัชา โรจน์องัคณาวฒิุ 5811011491069
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.289 นางสาวอภิชญา มหาธีรสมบติั 5711011446054 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.290 นายกิตติ อยูเ่ปรม 5711011801038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.291 เด็กหญิงปรียา ไชยวงค์ 5711011448130
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.292 นางสาวน ้าทิพย ์กาเผือกงาม 5711011448161
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.293 นางสาวธญัชนก นิยมเวช 5711056605027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.294 นางสาวรุ่งรัชนี จนัทร์เพญ็ 5711011804057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.295 นางสาวรัตติยา สุขเนตร์ 5711056601036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.296 นางสาวณฏัฐณิชา คะลีลว้น 5711012760032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.297 นางสาวณฐัริกา ศรีคลงั 5711011940001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.298 นางสาวสุภสัสรา ริมสุข 5711011796031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.299 นางสาวนภสัสร ทองค า 5811056605074 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.300 นางสาวแพรพรรณ เกตุนภารัตน์ 5711011804060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.301 นางสาวอรทยั ศรีเพช็ร์ 5811056601093
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.302 นางสาวนุสบา เจริญสิรกุลชยั 5711011491034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.303 นางสาวเบญจวรรณ อุ่นใจเพ่ือน 5711011180015 แกไ้ขเอกสาร

ขาดส าเนาทะเบียนบา้นนกัศึกษา/ขาดหนงัสือรับรอง
สถานภาพครอบครัว/ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว
ผูป้กครอง/ขาดส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐผู ้
รับรองท่ีไม่หมดอายุ

กยศ.304 นายวฎาการ เกล่ือนเมฆ 5711011540059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.305 นางสาวปัญชลิกา ชนัขุนทด 5811011510050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.306 นางสาวสุจิตรา ถนดัรบ 5711011814083 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.307 นายศราวฒิุ สุริยงค์ 5711056723002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.308 นางสาวมุทิตา วีระหงษ์ 5711011801006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.309 นางสาวสกลกร กิจเพชร 5711012760088
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.310 นางสาวสุภทัร์ชา แจ่มศรี 5711011445040 แกไ้ขเอกสาร

นกัศึกษาไม่มาสมัภาษณ์ตามนดั/กรอกเอกสารเพ่ิมหนา้1,4/
ขาดหนงัสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย ์หนา้8/ขาด
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว(รับรองพอ่-แม)่/ขาดส าเนา
แสดงผล(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึงภาคเรียนท่ี 2/2559 
พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้/ขาดส าเนาแบบค าขอกู้
กรอกผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียนท่ี1/2560 พร้อม
เซ็นช่ือ/ขาดจิตอาสา36ชม. (ไม่นบัชัว่โมงพกักลางวนั)

กยศ.311 นางสาววรัญญา โดยค าดี 5811011570034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.312 นางสาวธนญัญา รุ่งโรจน์ 5711056160106
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.313 นางสาวสุภนิดา ลินทอง 5711012760072 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.314 นางสาววีระญา วงศป์ระเสริฐ 5711011796025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.315 นางสาวณฐักานต ์ปล้ืมจิต 5711056723024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.316 นางสาวเมธาวี แสงอรุณ 5711056722049
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.317 นางสาวพนิตชญา รัตนสมบติัทวี 5711056601025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.318 นายฐิติวสัส์ คูเมือง 5711056605016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.319 นางสาวขวญัตา ฉายแกว้ 5811011460067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.320 นางสาวจิตรทิวา คงยิง่หาญ 5711011809008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.321 นายศุภชั แกว้กลา้ 5811011820001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 96

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.322 เด็กหญิงจิรัญวดี ปะจิระภกัด์ิ 5811011340105
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.323 นางสาวนวภรณ์ ชมช่ืน 5811011732034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.324 นางสาวหสัยา ปัทมโสภณ 5811011470069
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.325 นางสาวจุฬารัตน์ ชยัขนัธ์ 5811056160047
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.326 นางสาวแกว้กวิน ทองประสิทธ์ิ 5811011814082 แกไ้ขเอกสาร
ขาดส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บรองท่ีไม่
หมดอายุ

กยศ.327 นางสาวปิยธาริน สุริยวโรภาส 5811011460057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.328 นางสาวธิดารัตน์ ชีพนัธ์ 5811011445028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.329 นางสาวปนดัดา สุขข า 5811011570004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.330 นางสาวณฐัสมร คงสมบูรณ์ 5811056160042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.331 นางสาวสุธิตา ประเสริฐศรีศิริ 5811011460089
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.332 นางสาววรัญญา ช่ืนตา 5911011445009 แกไ้ขเอกสาร
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว(รับรองพอ่-แม)่/ขาด
ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บรองท่ีไม่หมดอายุ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 100

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.333 นายพีรวิชญ ์อินทรประเสริฐ 5911056721022 แกไ้ขเอกสาร

ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว(รับรองพอ่-แม)่/ขาด
ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บรองรายได้
ครอบครัว/ขาดช่ือบรรจงผูรั้บรองจิตอาสาและขาดรูปถ่าย
ร่วมผูรั้บรอง1กิจกรรม

กยศ.334 นางสาวชุติมา นารินทร์ 5811012760021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.335 นางสาวย ูลาภมูล 5911011804031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.336 นางสาวปราวีนา กินนารี 5911056160031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.337 นางสาวสิริวรรณ โอ่งเคลือบ 5911056723057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.338 เด็กชายณฐัดนยั สิทธิพร้อม 5811056601092
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.339 นางสาวดวงกมล วิเศษ 5911011491023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.340 นางสาวอรพิมล เผือดคลา้ย 5911056160028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.341 นางสาวทิพอปัสร จัน่เพชร 5911011510122
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.342 นางสาวกนิษฐา ช่ืนมะนา 5911011570066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.343 นางสาวน ้าเพชร มานอก 5911011445105
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.344 นางสาววิภาวรรณ อินทโชติ 5911011570038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.345 นายฤทธิศกัด์ิ กล ่าจีน 5911011520048 แกไ้ขเอกสาร
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว(รับรองแม่) /ท าจิตอาสา
เพ่ิม 6 ชัว่โมง ไม่นบัรวมเวลาพกั

กยศ.346 นางสาวสุชาดา แป้นศิริรัตน์ 5911011570086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.347 นางสาวณชัชา แตงสอาด 5911011804044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.348 นางสาวดารารัตน์ เรืองศรี 5711012760081
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.349 นางสาวพรทิพย ์ชอบกิจ 5911011814071
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.350 นายธนพล สุพรรณวิรัตน์ 5711056723066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 106

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.351 นางสาวฆนรส มงคลสมบติัศิริ 5911011804095
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.352 นางสาวสุภาวรรณ พลดอน 5811011570005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.353 นางสาวเกตุวรินทร์ สีม่วง 5811056722016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 107

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.354 นายจุฑาสิทธ์ิ รุ่งสวา่ง 5811011820128
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.355 นางสาวปาริฉตัร เกิดอรุณเดช 5911011570083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.356 นางสาวณฐักานต ์เจริญพนัธ์ 5711011445006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.357 นางสาวอนรรฆนง เข็มวรรณ 5711056160060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.358 นางสาวกุลนิดา คุม้รักษ์ 5711011540070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.359 นางสาวฐาปนีย ์ทิมศิลป์ 5711012760051 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.360 นางสาวศุภวรรณ หลงบางพลี 5911020660017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.361 นายธนกร หอยเอียด 5711011460031 แกไ้ขเอกสาร นกัศึกษาไม่มาสมัภาษณ์ตามนดั/

กยศ.362 นางสาวกุสุมา สุจริต 5811011809054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.363 นางสาวพรรณศิริ ศรีธนขนัธุ 5711011320015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.364 นางสาวพลอยชมพ ูเขตนิมิตร 5711011940051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.365 นางสาวชลิตา ดาวลอย 5811056150005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.366 นายชนกนัต ์ขีดขั้น 5911012760103
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.367 นางสาวชุติมา ก่ิงสุข 5711011320017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.368 นางสาวปาริฉตัร ปัดอาสา 5911056990066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.369 นางสาววรรณวิสา รัตนา 5811056160052
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 112

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.370 นางสาวสุพตัรา สืบวงศ์ 5811011445057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.371 นางสาวอุรัสยา สุทธิประภา 5811011814088
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.372 นางสาวชวิศา สุทธิประภา 5811011814089
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.373 นางสาวจุฑามาศ โสมาสี 5811011732001 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.374 นายตะวนั จงทนั 5911056180033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.375 นายณชัพล ฉ่อยทนงค์ 5911012760200
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.376 นางสาวปุณณานา เอ่ียมดว้ง 5911011320055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.377 นายณฐัวฒิุ สุขเจริญ 5811056721065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.378 นางสาวขวญัหฤทยั อินท า 5811011809061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.379 นางสาวพิมพว์ลี บ  ารุงศิลป์ 5911011809057 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.380 นางสาวณฐัสุดา คงก าเหนิด 5911012760179
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.381 นายกรกฎ อินทร์สญั 5911011802070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.382 นางสาวกรกนก อ่อนนอ้มดี 5911056990067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.383 นางสาวณภทัร สอนใจ 5811011491002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.384 นางสาวณฐิัภาพร ดว้งใหญ่ 5911056160016 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กยศ รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนด
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.385 นายยศพล ไชยชิต 5911056721033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.386 นางสาวปิยฉตัร บุปผาวลัย์ 5911011030008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.387 นางสาวจินตจุ์ฑา สีนวลอ่อน 5811011510052
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.388 นางสาวภาวินี เทียนสวา่งชยั 5911056722048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.389 นายกรณภทัร์ หิรัญผลานนท์ 5711056160055 แกไ้ขเอกสาร ขาดรูปนกัศึกษา/ขาดส าเนาบญัชีธนาคาร

กยศ.390 นางสาวปรียาพร พระสิทธิเกตุกนั 5711056990099 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.391 นางสาววิลาสิณี บุญจอง 5711011340046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.392 นางสาวกนกวรรณ เมืองงาม 5711011809017 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.393 นางสาวณฐัวดี ทิศหน่อ 5711011448001 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.394 นางสาวสุวิมล กุลเกิด 5711056722004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.395 นางสาวกุลธิดา แกว้กาหลง 5711011814051 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.396 นายปาณชยั งามพาณิชยกิจ 5711012760152
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.397 นางสาวสายรุ้ง คงคา 5811011570002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.398 นางสาวณฐัริกา วงษเ์ทศ 5811011732067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.399 นางสาวนิรมล โทบุตร 5811011460078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.400 นายวศิน เตชพนูสุข 5811011520017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.401 นางสาวสุพรรษา พวงนาค 5911056731026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.402 นางสาวพชัรินทร์ สงัขเ์งิน 5811011320004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.403 นางสาววริศรา โทพิพฒัน์ 5811011445089
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.404 นางสาวธนิษฐา เพียรหดั 5811011448042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.405 นางสาวพรวิภา ยงุกุล 5911011030025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 122

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.406 นางสาวแพรวพลอย เมืองงาม 5911011804059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.407 นางสาวกมลวรรณ ช่ืนชูจิตร 5911056601019 แกไ้ขเอกสาร
ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวหนา้ 5 (คุณวินยัเป็นผู ้
รับรอง)

กยศ.408 นางสาวอรอุมา ปลอ้งกลาง 5911011510119
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.409 นายเนติธร พงษพ์นัธ์ปัญญา 5911011940030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.410 นางสาวมาลีนา คริสติน บคัลีย์ 5711011446036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.411 นายวริศ พรหมเช้ือ 5711011446108
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.412 นางสาววนัสา อู๋สูงเนิน 5711011510077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.413 นางสาวทรรศนีย ์จิตศศิวิมล 5911056990048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.414 นายเขตโสภณ จรุงกล่ิน 5711056605034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.415 นางสาวศุภสิริ ณ ป้อมเพชร 5711011340005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.416 นายสหภาพ สุขงาม 5711011804014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.417 นางสาววิภารัตน์ ระหา 5711011820080
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.418 นางสาวปัญญาพร เกษนอก 5911011804084 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.419 นายพนัธุ์พล ไชยวิเศษ 5811056160053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.420 นางสาวเกวลี เอ่ียมแยม้ 5711056721070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.421 นางสาวสุฐิตา พุม่ล  าเจียก 5711011570028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.422 นางสาวอรทยั อภิชยักุล 5711056721129
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.423 นางสาวมุจจรินทร์ หสัเดชะฐิติ 5711011460114
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.424 นางสาวธาราทิพย ์ค  าเลิศ 5711011340001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.425 นางสาวสิตาภา วีรการณ์ 5711012760216
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.426 นางสาวพิมพสิ์ริ พรมชยั 5711011802068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.427 นางสาวทิพปภา พาวงค์ 5711011809065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.428 นางสาวธณชัชา นวรัตน์ 5711011460028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.429 นายกฤษดา โพธ์ิมีผล 5711011510016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.430 นายวีรวฒัน์ ทองปลาด 5811056722005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.431 นางสาวกญัญาพชัร กั้วมาลา 5711056605037 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 130

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.432 นางสาวสิริยากร เกาะรัมย์ 5711011804007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.433 นางสาวศิริพรรณ ใจเยน็ 5711011446097 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.434 นางสาวพชัรณฏัฐ์ โพธ์ิประทบั 5711011445091 แกไ้ขเอกสาร
ขาดส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บรองท่ีไม่
หมดอายุ

นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.435 นายปฏิภาณ มีสมศพัย์ 5811056721096
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.436 นางสาวปาลิดา ความคุน้เคย 5811056160034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.437 นางสาวศุภิสรา ศรีนาวาวงศ์ 5811011460028 แกไ้ขเอกสาร ขาดค าร้องขอสมัภาษณ์ล่าชา้

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.438 นางสาวกมลวรรณ ปัสสามัน่ 5711056721112
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.439 นางสาวกาญจนาพร อาคะพงษ์ 5911011510110
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.440 นางสาวยลนภา ใหม่เอ่ียม 5911056990003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.441 นางสาวธิปัตย ์ฮัว่สกุล 5711056721131
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.442 นางสาวกาญจนา เรียงวงษ์ 5811011445008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.443 นางสาวอญัชดา พิมพส์วรรค์ 5911011820061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.444 นางสาววรกานต ์สุขกระโทก 5811012760031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.445 นางสาวหทยัวรรณ พว่งสุวรรณ 5911011340085
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.446 นางสาวสุนิสา คตอยู่ 5811011809062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.447 นายชนกนัต ์ศรีประสิทธ์ิ 5811011030001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.448 นางสาวเจนจิรา อินงั 5811056990094 แกไ้ขเอกสาร ขาดค าร้องขอสมัภาษณ์ล่าชา้

กยศ.449 นางสาวนรินทร์ทิพย ์สุขเจริญ 5811011520012
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.450 นางสาวอรกมล อรรถกมล 5811011447010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.451 นางสาวจินตนา ค  าแกว้ 5811011805028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.452 นางสาวเจนจิรา ชะนะพล 5811056990043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.453 นางสาวโกมลดา วงษส์วสัด์ิ 5811056601029
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.454 นางสาวสิริรัตน์ บุญทศ 5811011445112 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.455 นายสรธชั กุลวชิราวรรณ์ 5911011510006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.456 นางสาวนฤมล ฉนัธิกุล 5811011801058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.457 นางสาวลลิตภทัร เสถียรคมสรไกร 5811011445102
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.458 นายนวพล ไชยวงค์ 5811056990011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.459 นางสาวบุษยา ผดุงภกัดี 5811011540058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.460 นางสาวอรยา จอ้งสระ 5811011809083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.461 นายนที อ่อนโอน 5911056605078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.462 นางสาวสุวิชาดา รัตนาวิวฒัน์ 5811011809009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.463 นางสาววรรณวรี บุญยิม้ 5911011320049
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.464 นางสาวนภสัสร อ่ิมพุม่ 5911011802022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.465 นางสาวณฐัชยา แป้นสดใส 5911056990024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.466 นายกฤษฎา วฒิุเจริญวิทย์ 5811020660019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.467 นางสาวสุขธชัญาทิพย ์ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา5911011553071
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.468 นางสาวพิมลพรรณ ปางสุข 5911011520081
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.469 นางสาวชนญัชิดา ข  าอรุณ 5911012760058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.470 นายณฐัพล บุญฤทธ์ิ 5911056721138
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.471 นางสาวธิติยา เผ่าถนอม 5911011814014 แกไ้ขเอกสาร

ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว(รับรองแม่)/ขาดส าเนา
แสดงผล(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึงภาคเรียนท่ี 2/2559 
พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้/ท าจิตอาสาเพ่ิม 12ชัว่โมง 
ไม่นบัรวมเวลาพกั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 4 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.472 นางสาวสาธิดา สุวรรณศรี 5911011445067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.473 นางสาวพิชญา เส็งดอนไพร 5911056160101
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.474 นางสาวกวินตรา งอมสะคู 5911056721114
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.475 นางสาวกญัชลิกา ศรีค  า 5911011570088
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.476 นางสาวณฏัฐา สวสัด์ิศรี 5911011320006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.477 นางสาวปภสัสร ปทุมทองฤดี 5911011510080
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.478 นายชยัธชั สุริยะ 5911011570101
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.479 นายต่อพงค ์ปฐมสิริกุน 5911056721136
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.480 นางสาวนพรัตน์ ตุ่นเงิน 5911056605020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.481 นางสาวอริศรา ปัญณะสมบูรณ์ 5911011820058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.482 นางสาวธญัญาเรศ พวงวาสนา 5911011805065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.483 นายทินภทัร สุมามาลย์ 5911011510066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.484 นางสาวจิราภรณ์ องอาจ 5911011805033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.485 นายธนพนธ์ อุตมะชยั 5911056722050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.486 นางสาวพลอยพรรณ ทองยศ 5911056601022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.487 นางสาวสุประภา องักินนัทน์ 5911011809046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.488 นางสาวณิศศา สาลีกิจ 5911011553010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.489 เด็กหญิงวราภรณ์ ยอดหอม 5911056604011 แกไ้ขเอกสาร นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์  ขาดหนา้ 8 ผลการเรียน จิตอาสา

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.490 นายทศพร ระหาร 5811056721034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.491 นายบณัฑิต ทองอ าไพ 5911011340032 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.492 นางสาวจิตสุภา สกนธ์กาญจน์ 5911056721038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.493 นางสาวนิศานาถ พทุธสุวรรณ 5911011445133
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.494 นางสาวจิราพร ศรีเจริญ 5911011814062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.495 นางสาววรกานต ์เจ๊ะหมดั 5911011805057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.496 นางสาวชลธิชา บวัทอง 5911011470056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.497 นางสาวสุชาดา ผลิพฒัน์ 5911011804098
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.498 นางสาวชุติมา กาวิระ 5911011448019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.499 นางสาวชลทิชา ฤทธ์ิมาก 5911056160068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.500 นางสาวธนพร มีสุข 5811011732029 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.501 นางสาวกนิษฐา สงัขค์ร 5811011940065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.502 นางสาวณฐัพร แกว้ม่วง 5711011570036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.503 นายดุษิต ศรีอินทร์ 5811011448062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.504 นางสาวศิรินนัท ์แกว้วงษา 5711056721047 แกไ้ขเอกสาร ขาดหนา้ 5 ,7 จิตอาสา บตัรขา้ราชการหมดอายุ

กยศ.505 นางสาวลลิตวดี แกว้โสภา 5811056601022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.506 นางสาวชมพนุูท ซอ้นพิมพ์ 5811011030034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.507 นายธวชัชยั พรหมไหม 5811011460076
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.508 เด็กหญิงสุธิณี ทะเกิงผล 5811011460056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.509 นางสาวระพีพฒัน์ กาญจนพสุ 5911011814003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.510 นางสาวปณิตา หม่ืนศกัดา 5911011520034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.511 นางสาวสายฝน โซนายา 5711011470032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.512 นางสาวสิริรัตน์ วีระรักษเ์ดชา 5811056601025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.513 นางสาวฐานิกา พวงภู่ 5911011553052
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.514 นางสาวบุษยา วดัตรง 5911011340063 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.515 นางสาวกรรณิการ์ บางลาภ 5811011809080
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.516 นางสาวเบญจมาศ จนัทพฒุ 5711011446092
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.517 นายเอกรัตน์ แจง้สวา่ง 5711011448055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.518 นางสาวเสาวลกัษณ์ สุกหอม 5811056721051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.519 นางสาวกรรณิการ์ กล่ินธูป 5711011940028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.520 นางสาวสาวิตรี นิยม 5711056605009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.521 นางสาวกญัญารัตน์ ใจหงษ์ 5711056605008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.522 นางสาวขวญัสุคนธ์ หาญทองดี 5711056604038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.523 นางสาวหฤทยั ทองจนัทร์ 5811056990070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.524 นางสาวตรีรัตน์ แสงเดือน 5811012760179
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.525 นางสาวพรทิพย ์พ้ืนบาท 5811011820032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 160

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.526 นางสาววรรณลดา ประพาฬ 5811011445054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.527 นางสาวณฐัริกา พิทาค า 5811056721080 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.528 นายสิรวิชญ ์กตญัญสูตร์ 5811056160017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.529 นางสาวปิยพร เนตร์จุย้ 5811011030013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.530 นางสาวศิริลกัษณ์ เมืองชา้ง 5811056180056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.531 นางสาวอาภสัรา เต่าทอง 5911011570035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.532 นางสาวจินดา ทวาระคาม 5911056721094
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.533 นายอุกฤษฏ ์ธรรมวงศ์ 5911011460088 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์  รูปจิตอาสาเขียนวนัท่ี วนัท่ี 15/6/60
 ใชไ้ม่ไดต้อ้งท าเพ่ิม 3 ชม.

กยศ.534 นางสาวรัตนาวดี ทรัพยสิ์น 5911056723066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.535 นางสาวสิราวรรณ ดีสุข 5911056601018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.536 นางสาวชนิดาภา แกว้อคัรกิจ 5711011732023 แกไ้ขเอกสาร หนา้ 5 ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนศ.

กยศ.537 นางสาวเมธาวี รัตนวงษา 5711011460041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.538 นางสาวนริศรา ตนภู 5711056990029
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.539 นางสาวอริสา โซซะรัมย์ 5911056723056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.540 นายนวพล ม่วงผ้ึง 5711011570056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.541 นางสาวสุรัตนา แกว้มณีสิทธิกุล 5811056601072
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.542 นางสาวกาญจนา เกตุโย 5811011796009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.543 นางสาวชไมพร บุญรุ่ง 5911011809071 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.544 นางสาวมทัรี กีมาและ 5811056160016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.545 นางสาวธนภร ปลอดทอง 5811056722014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.546 นางสาวโสรยา ด าริห์พงษ์ 5911011805045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.547 นางสาวลกัขณา ชูพทุธพงศ์ 5811012760139
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.548 นางสาวอรพนา เห็มชูยิง่ 5711011805032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.549 นางสาวนริษา ไชยราช 5711011804017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.550 นางสาวจินตนา ช่ืนใจดี 5711011802081
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.551 นางสาวไอนี ขาวสง่า 5811011491070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.552 นางสาวณีรนุช ทองนาค 5711011940027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.553 นายกนัดิศ วยัรูป 5711056605054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.554 นางสาวอลิสรา อาจหาญ 5811056723056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 169

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.555 นายณชัพล แสงเอ่ียม 5811056731001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.556 นายสหรัฐ รุ่งเรือง 5911056990004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.557 นางสาวภทัรวดี ค  าดี 5811011460082
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.558 นางสาวรัชนีกร บรมทองชุ่ม 5811011448150
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.559 นางสาวเบญจมาศ ขวญัเก้ือ 5811011448011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.560 นางสาวมณีรัตน์ ลีลา 5911011320030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.561 นางสาวสุวิมล พลูลกัษณะ 5911011820087
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.562 นางสาววรรษมน โสดา 5911011820091
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.563 นางสาวชลธิชา ผาสุข 5911011820085
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.564 นางสาวฑิมพิกา หมัน่ดี 5911011805037 แกไ้ขเอกสาร หนา้ 2,5 ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูลแม่

กยศ.565 นางสาวสุจินทรา เอกวตัร์ 5711056605064
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.566 นางสาวสุชานุช หนุนจนัทร์ 5711056723062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.567 นางสาวหน่ึงฤทยั เช้ือเฉลิม 5711056722044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.568 นางสาวภสัฎาภรณ์ บุญโต 5811011460054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.569 นางสาวปัฐวิภา จนัทนา 5911011448126 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดทะเบียนบา้นแม่ หนา้ 5 ผลการ
เรียน แบบค าขอผ่านระบบ จิตอาสา

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.570 นางสาวกมลชนก กองวิเศษ 5711056604030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.571 นางสาวสุธิดา แป้นเปีย 5811011445129 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.572 นางสาวเนตรชนก ทรงทรัพย์ 5711011320050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.573 นางสาวจุฑาทิพย ์พลาผล 5811011320064
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.574 นางสาวเกวลิน เช่ือมฉิม 5911011340075 แกไ้ขเอกสาร ขาดผลการเรียน

กยศ.575 นางสาวศิวพร สีหมอก 5911011570107
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.576 นายชวนากร งามสวสัด์ิ 5711011340052 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.577 นายเลิศรัตน์ ไวยสุขศรี 5811056731024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.578 นางสาวอาสยา สงวนไทร 5711056721188
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.579 นางสาวขนิษฐา โภคผล 5911056605045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.580 นางสาวเบญญาภรณ์ ทองสุข 5911011804023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.581 นางสาวสุวรรณา บวัสุวรรณ์ 5911056605075
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.582 นายเจษฎา กรอบมุข 5711011180025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.583 นางสาวฐิติมา สุขสุแดน 5711011804005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.584 นางสาวอรุณวรรณ ป่ันศิริ 5811056605010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.585 นางสาวดวงฤทยั ทองรอด 5711011553044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.586 นางสาวนิจจารีย ์ศรีสิงห์ 5711011553012
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.587 นางสาววราภรณ์ ระยบัศรี 5811011802025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.588 นายณฐักร ระยบัศรี 5811011802026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.589 นางสาวณฐัชา ยงยทุธ 5811056605065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.590 นางสาวกณพา คงสมนาม 5811056721135
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.591 นางสาวมณีขวญั มีวรรณี 5911011814055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.592 นางสาวปิยะวรรณ ทอหุน 5911011320023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.593 นายพชรพล กรานแกว้ 5911012760094
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.594 นางสาวนนทิชา เมตตาสิทธิกร 5811011804062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.595 นางสาวพราวพิลาศ ใยบวั 5711011320068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 182

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.596 นางสาวณฐัธิดา ตูยะปาละ 5811011801051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.597 นางสาววรรณวิศา ข  าประไพ 5811011445013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.598 นางสาวสรินนาถ โพธ์ิเหลือง 5711011805033 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.599 นางสาวชญาดา วุน่ดอนไพร 5711011804099
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.600 นางสาวอมรรัตน์ บุญตา 5711011805023 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดหนา้ 5,7,8 บตัรขา้ราชการ 
เอกสารยา่ จิตอาสา

กยศ.601 นายณฐัพล ไรยวงค์ 5911012760202 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.602 นางสาวอรวรรณ์ ร้องทรัพย์ 5811056605025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.603 นางสาวนุชนาถ โพธิขวญั 5811056150010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.604 นางสาวจนัทิมา กิจจา 5811056604035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.605 นางสาวอภิญญา กิจวิชา 5811056605024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.606 นางสาวสมหญิง กล่ินประทุม 5811011445016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.607 นางสาวศนัสนีย ์ทองโชติ 5811011510067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.608 นางสาวกมลวรรณ ทา้วโพธ์ิเอน 5811011570085
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.609 นางสาวเกศรินทร์ ป่ินประดบั 5911011804038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.610 นางสาวฑิมภพ์ร มนูธรรม 5711056722043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.611 นางสาวชุดารักษ ์ดว้งสี 5811011732075 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.612 นางสาวนิศารัตน์ ภกัด์ิช่ืน 5911011445163
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.613 นางสาวนิศารัตน์ แจ่มแจง้ 5711056721016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.614 นายไพศาล งามเลิศ 5811056723051 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.615 นางสาวนิรชา ทนัโคกกรวด 5911056731009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.616 นางสาวอาริสา การีซอ 5911011340093 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.617 นายสุริยทุธ์ ภูแซม 5711011804021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.618 นางสาวไข่มุก วนัพธุ 5711056605036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.619 นางสาวภณิดา ทองสถิตย์ 5911011445147
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.620 นางสาวบวัทิพย ์เกตุตระกูล 5811011340011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.621 นางสาวเบญจวรรณ สุ่มอุดม 5811056150048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.622 นางสาววิชุดา ผจงกิจการ 5811011030043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.623 นายนพรัตน์ ศิริจนัทร์ 5911011940093
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.624 นางสาวมณธิชา โกมล 5811056731023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.625 นางสาวชนนิกานต ์อ่อนนวล 5811012760198
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.626 นางสาวกรรณ์นิกา คูสุวรรณ 5711012760030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.627 นางสาวสิริพร ล้ิมเจริญ 5811011820070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.628 นางสาวทิพยเ์นตร ดีสอน 5811011460084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.629 นางสาวกิตติยา แกว้ใสแสง 5811011820044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.630 นางสาวนิรัชพร ม่ิงสกุล 5911011802059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.631 นางสาวเพญ็ประภา สินไพบูลย์ 5711011801077 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.632 นางสาววรรณภา ไชยาโส 5711056601034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.633 นายศุพชยั ตรีโภคา 5711011448086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.634 นางสาวอริสา เปสลาพนัธ์ 5911011553041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.635 นายสุชาติ วิลยัเขวา 5711011520061 แกไ้ขเอกสาร นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดเอกสารพอ่แม่ จิตอาสา

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.636 นางสาวกาญจนาภรณ์ ขนัธพงษ์ 5811056605067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.637 นางสาวช่ืนนภา วงษป์ระทุม 5911011804079
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.638 นายศุภฤกษ ์บุตรแกว้ 5811011796038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.639 นางสาวสิริยากร อินสระเทพ 5811011445126
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.640 นางสาวชมพนุูช คงสมบูรณ์ 5911056605050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.641 นางสาวศิริญาภรณ์ คานะมี 5911011520055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.642 นายณฐัวฒิุ ทองอินทร์ 5911011445129
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.643 นายกิจดิฐพงศ ์คงคาลยั 5711056723026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.644 นางสาวศยามล เพชรหีด 5711011801073
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.645 นายเบญจพล จงเจริญชยัวงศ์ 5711011446004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.646 นางสาวกาญจนา เทศน์ดี 5811056605053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.647 นางสาวจุฑามาศ ครองชีพ 5811011809045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.648 นางสาวรุ่งทิพย ์เกษร 5911011804065 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดเอกสารพอ่ หนา้ 5 บตัร
ขา้ราชการ จิตอาสา

กยศ.649 นางสาวอภิญญา บุญเรือง 5911011804070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.650 นางสาวหทยัชนก หวงัประสพกลาง 5711011340059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.651 นางสาวอาภาภรณ์ ธรรมชาติ 5711011340027 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กยศ รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนด

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.652 นางสาวอิชยา ศิริรักษ์ 5811011809082
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.653 นางสาวจิณณพตั แก่นทา้ว 5811011801001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.654 นางสาวปารวี เปรมสุขดี 5711056605047
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.655 นางสาวธญัชนก ทศานนท์ 5711056605049 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.656 นางสาวขนิษฐา โงน้ทุม 5811011809053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.657 นางสาวประภสัสร สวา่งเนตร 5911011510114
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.658 นายภาณุมาศ ทองธรรมชาติ 5811011470068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.659 นางสาวสุพิชชา ดวงแสง 5811011340083 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.660 นางสาวอภิชญา ครุฑรัมย์ 5811056605002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.661 นางสาวณฐัชนก นครศรี 5711011180065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.662 นางสาวโสภิสชา แพทยรั์กษา 5711011460022 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.663 นางสาวมนสัวีร์ ศรีขวญัใจ 5711011940003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.664 นางสาวปนดัดา อินทนา 5811011820017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.665 นางสาวแพรวา ค  าพิกูล 5811011445038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.666 นางสาวนดาวดี คุม้มณี 5811056990116
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.667 นางสาวดวงนฤมล พลภทัรพิเศษกุล 5911011320025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.668 นางสาวสุภสัสรา กล่อมอน้ 5911011510007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.669 นางสาวกนกวรรณ กนัทะวงค์ 5811056721105
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.670 นางสาวพิมพช์นก กีตา 5811056605027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.671 นางสาวอุทุมพร กิจเจริญ 5711056990026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.672 นางสาวอมัพิกา ขวญัยนื 5911056731023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.673 นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตนโช 5711056605056 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.674 นางสาวมานิตา กฤษณรังคุณ 5711011820062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.675 นางสาววรกานต ์สุขจ ารัส 5711011801086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.676 นางสาวไอรยา ไชยมงคล 5711056990056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.677 เด็กชายพิชญะ เกิดสาสน์ 5711056605022 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.678 นางสาวสชัฌุกร กล่อมแกว้ 5811056605036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.679 นางสาวณฐัมน ห่วงแกว้ 5811056180028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.680 นางสาวจิรัชฌา ณ เชียงใหม่ 5811056601028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.681 นางสาวโสภิตา สมนึก 5811011553041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.682 นางสาวปภาวดี บุบผาชาติ 5911011320028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.683 นางสาวขวญัชีวา วงศเ์กิด 5711056731012
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 208

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.684 นางสาวศุลีรัตน์ วิเชียรฉาย 5711056605029
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.685 นางสาวสุชาดา ฟักเมือง 5711011732025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.686 นายสิทธินนท ์ธญัลกัษณ์ 5911011806063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.687 นายมารุต มนตรี 5811012760175
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.688 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิศร 5711011470056 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่กูแ้ลว้

กยศ.689 นางสาวกฤษณา ใจดี 5711056601071
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.690 นางสาวอจัฉราพร ลอยล่ิว 5711011491041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.691 นางสาวนนัทน์ภสั มนัตเสวี 5711011940053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.692 นายภาณุพงศ ์วรรณประภา 5811056721041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.693 นายนพรศิลป์ แน่นอุดร 5711011445102
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.694 นางสาวสิรีทิพย ์ภุมรินทร์ 5811056604039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.695 นางสาวนฤมล ศิริคติพจน์ 5811011448134
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.696 นายสานนท ์เพ่ิมพวก 5811056601006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.697 นายณฐัพงษ ์ศรีสงวน 5811056721088
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.698 เด็กหญิงปภาวี รุ่งศรีทอง 5811011805055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.699 นางสาวจิตสุภา นกัเสียง 5911011796068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.700 นายธีรพงษ ์จรเกตุ 5811011460017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.701 นายสตัยา คงศรีดี 5711011180021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.702 นางสาวจนัทร์ทิมา หวงัเจริญ 5711011809071 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.703 นางสาวสุณิษา มาศหิรัญ 5711011320025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 214

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.704 นางสาวอารีรัตน์ บริบูรณ์ 5711056605010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.705 นายฐิตินนัท ์วิสุทธิแพทย์ 5811056723002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.706 นางสาววราภรณ์ อุทยัไขย 5811011804048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.707 นายมานสั ช าปฏิ 5811011940004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.708 นางสาวสุภาวดี แกว้หาญ 5711056601050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.709 นางสาวจินดารัตน์ โตโ้ลง้ 5811056601023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.710 นางสาวอรอนงค ์เดชกลัยา 5811056990111
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.711 นางสาวรุ่งนภา วาสุกรี 5811011340084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.712 นางสาวอมรรัตน์ โพธิเกษม 5811056605050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.713 นางสาววรุญญา หรุ่นโพธ์ิ 5811011820025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.714 นายธรรมรัตน์ ประพฤติดี 5811011445105 แกไ้ขเอกสาร ขาดผลการเรียน

กยศ.715 นางสาวอินทิรา ธรรมะ 5811011540047
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 218

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.716 นางสาวเมทนี เพช็รกูล 5811056723018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.717 นางสาวแพรตะวนั ศิริโท 5811056160011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.718 นายขวญัชยั ดวงจิตต์ 5811011030044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 219

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.719 นางสาวพรรณวดี แสงจนัทร์ 5811012760102
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.720 นางสาวกาญจนา แสวงสุข 5811020660010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.721 นางสาววีรกุล วิชยัศิรินุกูล 5911056604044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.722 นางสาวธนทดั วรประสพ 5811056723022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.723 นางสาวกฤตยา ศรีมาลยั 5911056723049 แกไ้ขเอกสาร นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดหนา้ 9 ผลการเรียน จิตอาสา

กยศ.724 นางสาวโสธรา ฝ่าฝน 5811011732081 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.725 นายสิรวิชญ ์คงภิบาล 5711056160099
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.726 นางสาวณฐัมนต ์ทพันนัท์ 5811011806022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.727 นางสาววิจิตรา ดิสนะ 5911056605044 แกไ้ขเอกสาร จิตอาสาท าเพ่ิม 3 ชม. เขียนรายละเอียดให้ครบถว้น

กยศ.728 นางสาวกชนนัท ์ทองลอ้ม 5811011448163
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.729 นางสาวคนัธมาทน์ เอนกบุญ 5711011809027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.730 นางสาวกมลวรรณ บุญเวช 5711011510006 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.731 เด็กหญิงน ้าทิพย ์นาคหิรัญ 5711011520020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.732 นางสาวพชัรา กกเปือย 5811011540022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.733 นางสาวจิตรา พุม่เพช็ร์ 5811011820107
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.734 นางสาวศรัณยา ทีปชมภู 5811011491010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.735 นางสาวมาริสา กองแกว้ 5911011030014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.736 นางสาวชุติมา สุรพนัธุ์ 5911011540040
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.737 นางสาววาสนา ทาประสงค์ 5711011150027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.738 นางสาวปภาวรินท ์เต่ือยมา 5911056604035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.739 นายคะนองฤทธ์ิ เตชะดี 5711011814075 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.740 นายวิชญะ บวัข  า 5711011805005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.741 นายอิสรา ชยัณรงครั์ตน์ 5811011030007 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนด

กยศ.742 นางสาวศศิวิมล ทบัทิมทอง 5911011445122
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.743 นางสาวชญานี สงัขช์ยัภูมิ 5711011180042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.744 นางสาววิริยา จบปาน 5811011553038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.745 นางสาวบุษกร แกว้ถม 5811011809072
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.746 นางสาวสุทธิดา สรรพมนต์ 5811011340059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.747 นางสาวสาวิณี สิงห์เหมน้ 5911011804032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.748 นางสาวสาลินี พลงาม 5911011804033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.749 นางสาวจิรารัตน์ สุขเกษม 5911012760063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.750 นางสาวกมลวรรณ จ านงคจิ์ตร 5811011340042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.751 นางสาวโสภาพร พระมล 5811056180052
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.752 นางสาวอริสา แฟมไธสง 5711056990024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.753 นางสาวรัตติกาล ทานอก 5811056180018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.754 นางสาวรัตติยา ทานอก 5811056180017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.755 นางสาววิภาดา เกษศรี 5811012760071 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.756 นางสาวกฤตพร อุชชิน 5911011445152
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.757 นางสาวพิชชาภา เพง็พลา 5711056605017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.758 นางสาวอรทยั ชยัวร 5711011809052 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.759 นางสาวฐิติชญา บุสลา 5811011940042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.760 นางสาวอารยา ศิริผา 5811056722009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.761 นางสาววนาลี เจริญทอง 5811011809060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.762 นางสาวพชัราภรณ์ ทศัน์สูงเนิน 5911011320069
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.763 นางสาวปาลวี เถ่ือนสุข 5911056605051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.764 นางสาวสุมิตรา ทองพระพกัตร์ 5911056990073
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.765 นางสาวศิริรัตน์ เช้ือนุ่น 5911056604030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.766 นางสาวรวิวรรณ น าสนัเทียะ 5911011820002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.767 นางสาวกนกพร ขนัชยัภูมิ 5711011448013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.768 นายณฐัพล วงษข์นั 5811011445134
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.769 นางสาวลลิตา มงคลกุล 5911011445146
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.770 นายณฐัพล กองทุ่งมน 5711011180019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.771 นางสาวอภิญญา อินต๊ะแกว้ 5811056150022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.772 นางสาวกญัญารัตน์ ฝ่าพิมาย 5711056160093
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 235

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.773 นางสาวนฐัริกา ควบพิมาย 5811056601078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.774 นางสาวปฏิมากร สุภะสีมากุล 5911011320041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.775 นายเอกชยั ประภาสยั 5811011030039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.776 นางสาวสุดารัตน์ จนัทร์สวา่ง 5711011491021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.777 นายธนานทั ทีจนัทึก 5711011940114
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.778 นางสาวประกายดาว ไวสูงเนิน 5711056605053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.779 นางสาวกาญจนา ธีรธิติไชย 5811012760107
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.780 นางสาวรัชนีกร แนะน า 5911056160105
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.781 นายอนนัตชยั ธรรมนิตย์ 5711011150028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.782 นางสาวดลฤทยั แปลนกลาง 5711056731013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.783 นางสาวสินาภรณ์ โพปัญญะ 5811056731006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.784 นางสาวเมยล์ดา หม่อมโดก 5811056601042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.785 นางสาวกรกนก คงเจริญ 5811011510047 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.786 นางสาวสิรินภา กอ้นกลาง 5811056605068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.787 นายจิรัฐติกร ปารี 5811012760058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.788 นางสาวนิรชา ตรีอรรถ 5811011320020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.789 นางสาวมาริษา ใหญ่จนัทึก 5911056605022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.790 นางสาวนฐภสัสรณ์ แยม้ละมุล 5711011804086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.791 นายรุ่งเรือง จนัทร์กลาง 5711011460027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.792 นางสาวเพญ็พิชชา มีสนัเทียะ 5711012760145
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.793 นางสาวพิมพาพร ศรีคุณ 5811011820102
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.794 นางสาวณฎัฐณิชา โชคสกุลทรัพย์ 5811056721042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.795 นายบรรณวิชญ ์ศิริเวชฎารักษ์ 5811012760036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.796 นางสาวมาลีรัตน์ โพธิจกัร 5811056990101
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.797 นางสาวอญัมณี โชสูงเนิน 5911011809001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.798 นางสาวเบญญา วงศท์องหลาง 5911011804102
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.799 นางสาวมินตรา สงนอก 5911011340102
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.800 นางสาวมธุรดา สุขผล 5811011809039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.801 นางสาวสุพตัรา น ้าค  า 5911056605031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.802 นายพีรพฒัน์ อินท านุ 5711056604028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.803 นางสาวสุนนัทา ดีพรม 5711011809032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.804 นายชชัวาลย ์เบญ็ณรงค์ 5911056721049
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.805 นางสาวจิตราพร วลัเปรียงเถาว์ 5711056605048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.806 นางสาวชไมพร เบญ็คุม้ 5811056990103
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.807 นายอมรเทพ ปรักมาศ 5811011540041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.808 นางสาวสตรีรัตน์ สมราษี 5811056150018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.809 นายศิริโชค จงชนะ 5911056601037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 247

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.810 นางสาวองัสุมารินทร์ จนัทร์โสภา 5811056723017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.811 นางสาวสุชานาถ เข็มข  า 5911011570084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.812 นางสาววนิดา สุมะหิงพนัธุ์ 5711056990027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.813 นางสาวนภสัสร ปานพิมพ์ 5811056990020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.814 นางสาวพทัราพร อนุกูล 5811056731031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.815 นางสาวกรกมล แสงนาค 5711011320004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.816 นางสาวชลิตา เปล่ียนไธสง 5911011320002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.817 นางสาวสุทธิดา ศรีภูวงษ์ 5711011150034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.818 เด็กหญิงณชัชา สาริพนัธุ์ 5811056990114
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.819 นายนพพล แสงพระจนัทร์ 5711011180045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.820 นางสาววิลาวณัย ์การัมย์ 5811056605034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.821 นางสาววาสิฐี กิริรัมย์ 5811056605035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.822 นางสาวหทยัภทัร บุดดางาม 5711056601032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.823 นางสาวแขสุดา วิทยาสิงห์ 5711056601033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.824 นางสาวพีรญา ธรรมสาพงษ์ 5811056723067 แกไ้ขเอกสาร นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.825 นายประสิทธ์ิ กลัโยธิน 5811056723046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.826 นางสาวอรญา กระชอนสุข 5811011809005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.827 นางสาวชวกร นิยม 5911056601017 แกไ้ขเอกสาร จิตอาสาท าเพ่ิม 6 ชม.

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.828 นายศราวธุ แมลงผ้ึง 5911011448101
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.829 นางสาวอุไรพร ดุลนะราย 5711011180079
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.830 นางสาวสุทธิดา รักษา 5811011340079
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.831 นางสาวเพญ็นภา กองรัมย์ 5811011809079
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.832 นายนวภทัร์ กลอนดอน 5911056605002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.833 นางสาวกฤษติกาล อินทรกนัหา 5911011801006 แกไ้ขเอกสาร ขาดหนา้ 5 จิตอาสา

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.834 นางสาวศวิตา บุญวนัต์ 5911056731005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.835 นายคมกริช มัน่ยนื 5911056721008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.836 นางสาวอจัฉรา ดีโก๋ 5711056990020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.837 นางสาวปวีณา แช่มชอ้ย 5711011460052
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.838 นางสาวพิมผกา ซ่ือสตัย์ 5911056605033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.839 นายอ านาจ ชาวเมืองดี 5911011540012
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.840 นางสาวพณัณิตา จ  าปาทอง 5911056604008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.841 นางสาวธนชัพร เหิมฮึก 5911011809003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.842 นางสาวนภสัวรรณ พวงเพช็ร 5911011804015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.843 นางสาวณฐัชา ค  าแกว้ 5811056990110
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.844 นางสาวพรหมพร แยม้ชยั 5811011030026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.845 นางสาววาสนา ไหมทอง 5811011570059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.846 นางสาวรัตนทิพย ์หยอ่งบางไทร 5811011540037 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่กูแ้ลว้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.847 นางสาวบุษบากร ดีเลิศ 5711011809091
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.848 นางสาวอรทยั เครือวลัย์ 5711011570029
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.849 นางสาววิภารัตน์ ซอ้นจนัทร์ 5911011460121
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.850 นางสาวแกว้กลัยา สุดารักษ์ 5811056605001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.851 นางสาวนนัทพร นิลดา 5811056605055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.852 นางสาวสายธาร กูลรัตน์ 5911012760053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.853 นางสาวจินตนา สุขงาม 5711011340073
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.854 นางสาวธญันฐั สุขวิจิตร 5711011820084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.855 นายปริทศัน์ ทชัติยาพล 5711056990033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.856 นางสาวอุบลวรรณ ชุมสิงห์ 5911011802003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.857 นางสาววไรรัตน์ สายสินธ์ิ 5911011448003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.858 นางสาวศุภาวีร์ ทนัตา 5711011446068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.859 นางสาวสุทธญาณ์ กล่ินหอม 5911056990009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.860 นางสาวรติพร หอมขจร 5911056180030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.861 นางสาวกาญจนา บูรณ์เจริญ 5811056723014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.862 นางสาวเมธาพร ผาดโผน 5911056990082
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.863 นางสาวบุษปรัชต ์บุญตน 5911011570154
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.864 นางสาวเยาวลกัษณ์ สีสนั 5911011320057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.865 นางสาวศิษฎาภา ทาระ 5911011520045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.866 นางสาวณฐัริกา วงัคะฮาต 5711056990071
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.867 นางสาวจุฑามาศ ประสงค์ 5711011520036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.868 นายสุชานนท ์ท าทวี 5711011150051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.869 นางสาวธนาภรณ์ บุญเพ่ิม 5811056990005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.870 นายจกัรี สลบัศรี 5911056150042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.871 นางสาวพจมาลย ์เทศขนั 5711011320085
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.872 นางสาวอญัชลี ประดบัศรี 5811056990090
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.873 นางสาวณฐัริกา แกว้ค  า 5811011460096
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 268

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.874 นางสาวกาญนภา กาญจนชาติ 5911056150041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.875 นางสาวเกศินี บุญขาว 5911011804039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.876 นางสาวสุกญัญา พรหมลา 5811011804029
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.877 นางสาวอิสราภรณ์ ทองดี 5911056605057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.878 นางสาวกลัยา ดวงพล 5711011180121
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.879 นางสาวกมลวรรณ สายจนัทร์ 5811011460099
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.880 นายนิติพนฐ์ ศรีภกัด์ิ 5911011570025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.881 นายอมรเทพ ดงเยน็ 5711056601077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.882 นางสาวเจนจิรา ค  าลา 5811011320034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.883 นางสาวอารยา รัดช า 5911056722061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.884 นางสาวมาริษา วิวาสุขุ 5711056605020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.885 นางสาวอจัฉราพรรณ ศรียนัต์ 5811056150017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.886 นางสาวนนัทิดา วิจิตร 5811011804056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.887 นางสาวณฐัติมาศ ถาวรพงษ์ 5711011804043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.888 นายเจษฎากร เทียนทอง 5911056160092 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดหนา้ 9 ใบหยา่ หนงัสือรับรอง
เงินเดือนแม่ ผลการเรียน จิตอาสา

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.889 นางสาวณฐัวดี สอพอง 5911011340059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.890 นางสาวปรมาภรณ์ ทองสุ 5911011520046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.891 นางสาวรุ่งทิวา โพธ์ิโสภา 5911011320058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.892 นางสาวสุดารัตน์ สีสนั 5811011340054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.893 นางสาวอจัฉรา กาละพฒัน์ 5711011520088 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.894 นางสาววรรณนิสา สมหมาย 5711020660054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.895 นางสาววรรณวิมล โพธ์ิงาม 5711056160069
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.896 นางสาวรัชดาภรณ์ สีสนั 5711056723030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.897 นางสาวเมธปิยา เซาะลอ 5711056731014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.898 นางสาวพชัราพร สุขสงวน 5711056605051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 276

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.899 นางสาวปาริชาติ ผลบุญ 5911056601016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.900 นายโกศล เฉลิมบุญ 5811011553043 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.901 นางสาวพรนภา เสาเวียง 5811056990117
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.902 นางสาวนยันา วงวิญาติ 5811056605077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.903 นางสาวสุดารัตน์ จนัทร์ตา 5811011570071
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.904 นางสาวจนัทร์แกว้ จนัทจิตร 5811011801037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.905 นางสาวรัศมี สีสนั 5811056723062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.906 นางสาวทอฝัน นามวงษ์ 5811056990092
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.907 นางสาวปิยวรรณ พนัวิไล 5811056721046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.908 นางสาวปาริศรา คณาญาติ 5911011510121
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.909 นางสาวอินทิรา บุญคง 5911011510117
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.910 นางสาววรินทร มงคลแกว้ 5911056990098
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.911 นางสาวอินทิรา นอ้ยใส 5911056605027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.912 นางสาววรัชยา จนัทร์หอม 5911011448031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.913 นายอภิภทัร ศรีบุระ 5711011796048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.914 นางสาวปิยพร ค  าศรี 5911056990041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.915 นางสาวจุฑามาศ บุญสู่ 5711011320083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.916 นายธานิน จนัทะมา 5811011445146
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.917 นางสาวกาญจนา ศรีหาบุตร 5811011340102
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.918 นางสาวลลิตา แกว้งาม 5811011340100 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.919 นางสาวปรารถนา นาโล 5911011030005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.920 นายกิติภูมิ วงเวียน 5811011448014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.921 นางสาวแอนจิรา มงคล 5911011809030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.922 นางสาวจนัทร์เพญ็ บุญมาก 5711011180086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.923 นางสาวรพีพฒัน์ บรรลือ 5811011491053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.924 นายสุรศกัด์ิ ชยัมงคล 5711056721194
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.925 นางสาวอรนุช คงเดช 5711011510057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.926 นางสาวกชกร ชีวะธนรักษ์ 5911012760244
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.927 นางสาวอารีรัตน์ สุโคตร 5911011340103
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.928 นางสาววิภาดา วงษาหลา้ 5811011448180
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.929 นายเจษฎา อ่อนสี 5711011804075 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ หนา้ 5 ไม่ตอ้งเขียนขอ้มูลแม่เขียน
ขอ้มูลผูป้กครอง ขาดจิตอาสา

กยศ.930 เด็กหญิงศุภิสรา ญานะพนัธ์ 5711011448120
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.931 นายอนุชา รันระนา 5811012760176
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.932 นางสาวธารารัตน์ ธนาคุณ 5811011820110
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.933 นางสาวปิยวรรณ เก้ือสกุล 5811056180051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.934 นางสาวณิชกมล วรรณพรหม 5811011030025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.935 นางสาวเจรจิรา ใจกลา้ 5911056180012 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดหนา้ 5 บตัรขา้ราชการ ผลการ
เรียน ขอพบจิตอาสา

กยศ.936 นางสาวนุชนาถ อินทร์งาม 5911011801040 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดหนา้5,8 บญัชีธนาคาร ใบมรณ
บตัร บตัรขา้ราชการ ผลการเรียน จิตอาสา

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.937 นางสาวศิริประภา ศรีชมภู 5811011320005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.938 นายชวนนัท ์รู้ขาย 5911056990078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.939 นางสาวมชัฌิมา รูปไข่ 5811011805069
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.940 นางสาวจีราภรณ์ สอนพงษ์ 5811056605028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.941 นางสาวหงษสุ์ดา วรพทุธ 5911056990013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.942 นายมงคลชยั ป้องยาง 5911056150039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.943 นางสาวคทัลียา ไขแกว้ 5911056605004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.944 นายธนภทัร บุตรวงษ์ 5711011460073
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.945 นางสาวพรทิพย ์จนัทะบุรม 5911056990037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.946 นางสาวสมฤทยั ประทุมไทย 5711056990084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.947 นางสาวอุไรวรรณ ชีพนุรัตน์ 5911056990079
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.948 นางสาววรัญญา เจ๊กสูงเนิน 5911011320077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.949 นางสาวเวธกา โซ่เงิน 5911011445043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.950 นางสาวนิชดา ชินนอก 5811056180014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.951 นางสาวสุพตัรา คา้สมบติั 5911011820082
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.952 นางสาวพรพิมล ศิริรวง 5811011814101
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.953 เด็กหญิงพาระดา สถิตค่าย 5811056605058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.954 นางสาวสุภาพร อินอ่อน 5911011802007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.955 นางสาวกญัจนา สถิตยพ์งษ์ 5911011570127
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.956 นางสาวโสภิตา กอ้นแกว้ 5911056601025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.957 นางสาวนิตติยา ไชยโยธา 5811056150034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.958 นางสาวศศิธร สายเนตร 5711011802079
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.959 นางสาวทิพวรรณ ศรีรมย์ 5711011510051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.960 นางสาวศิริอร ชมภูศรี 5711056990008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.961 นายณรงคศ์กัด์ิ กะนนัตงั 5911056160037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.962 นายชิตณรงค ์อุสาหวงค์ 5811011030016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.963 นายตระการณ์ หนุ่มภูเขียว 5811011448112
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.964 นางสาวอาริญา ตน้ตะภา 5811011804033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.965 นางสาวสุภนนัท ์ขาวนาเข 5811011820126
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.966 นางสาวอรทยั โพธ์ิสุรินทร์ 5811011809049 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดหนา้ 5,8,9 บตัรนศ. บตัร
ขา้ราชการ จิตอาสา

กยศ.967 นางสาวบุดษลี เข็มลา 5911011809047 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.968 นางสาวอภิญญา สุทธสนธ์ 5911056722063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.969 นางสาวกลัยารัตน์ ไวพอ่คา้ 5811011448084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.970 นายนนทนนัท ์อกัษร 5911056605015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.971 นางสาวนิภาภรณ์ ก่ิงทวยหาญ 5711011180002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.972 เด็กชายศกัด์ิสิทธ์ิ แสนแกว้ 5711011340020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.973 นางสาวสุมิตรา ซ าเจริญ 5711011801028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.974 นางสาวนุสบา อนุพนัธ์ 5811056150015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.975 นางสาวอรัญญาพร สุหา 5911056990029
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.976 นางสาวสโรชา แกว้ค  าลา 5911011340080
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.977 นางสาวนุสบา ทนทาน 5811011340066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.978 นางสาวอภสัรา แสงเดือน 5711056990065 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.979 นางสาวลินดา กุลลาลา 5911056160108 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.980 เด็กหญิงนวลอนงค ์ดอนมงคุณ 5711011491018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.981 นางสาวพิมพกานต ์สืบทิพย์ 5811056990006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.982 นางสาวสุภทัร์ตรา เพียแก่นแกว้ 5911056990030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.983 นางสาวเพลินตา กาดนอก 5811011809025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 303

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.984 นางสาวแพรพลอย สนัดี 5811056990096
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.985 นางสาวนฤมล ปิดตาลาคะ 5911011340084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.986 นางสาวเมสินี หม่ืนยทุธ 5911011320063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.987 นายวิทวสั ฉั่วสกุลเลิศรัตนะ 5711011804074
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.988 นางสาวกลัยกร โภคะกุลธนากร 5711056605024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.989 นางสาวพรทิพย ์สีบุญ 5711056990068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.990 นางสาววิโรบล เนาวราช 5811056731015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.991 นายปิยะบุตร บูรพนาวิบูลย์ 5711011150025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.992 นางสาวนุจรินทร์ ระวิ 5911056605083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.993 นายนนัทวฒัน์ จอมทอง 5811011732063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.994 นายนทัชยั จอมทอง 5811011732049
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.995 นางสาวลกัษณพร สายทรัพย์ 5911056731016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.996 นางสาวปนดัดา จนัทรเสนา 5811011801008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.997 นางสาวธวลัพร มุณทาเยน็ 5811011809006 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.998 นางสาวสุวิมล ทองชิตร 5911011460004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.999 นางสาวรภีพร โพธ์ิทอง 5911056721016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1000 นางสาวนนัทรัตน์ คลงัจนัทร์ 5911056601043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1001 นายวสิษฐพล ผาจวง 5711011180126
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1002 นางสาวสุภาวดี ลอดบุญมา 5811056990049 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดหนา้ 8 บตัรประชาชนพอ่แม่ 
จิตอาสาท าเพ่ิม 6 ชม.

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1003 นางสาวปริมประภา ประทุมชาติ 5911012760069
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1004 นางสาวกาญจนา ช่ืนตา 5711056723040
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1005 นางสาวรุจิรารัช ศรีสุพฒัน์ 5811011445132
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1006 นางสาวจริยา จรรยาวาณิชกุล 5911056721056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1007 นางสาววณิชยา สุขวงศ์ 5911056990083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1008 นายอภิสิทธ์ิ จิตรประสงค์ 5911056722080
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1009 นางสาวศศิชา แกว้เจริญ 5911056150027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1010 นางสาวอรจิรา อินตาพวง 5911011814012
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1011 นางสาวรัฐธิดา บุญศรีภูมิ 5911056605001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 14 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1012 นางสาวสุดารัตน์ เสวิสิทธ์ิ 5911011804051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1013 นางสาวอภิญญา ทุมลา 5811011553024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1014 นางสาวอรนิตย ์ธรรมกุล 5911011809007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1015 นายกวีไพร นนยะโส 5811011553057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1016 นางสาวดวงพร พรมดี 5811056601094
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1017 นางสาวญาฏิมา ไพยา 5811011809064 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1018 นางสาวจินตนา มะริด 5811011448186
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1019 นางสาวนิตยา พนัธ์สาย 5811056990119 แกไ้ขเอกสาร หนา้ 5 เขียนท่ีอยูพ่อ่ดว้ย

กยศ.1020 นางสาวสุพิชญา อนนัตะแวง 5811056605041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1021 นางสาวเกษมณี สิบหมู่ 5811011520021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 315

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1022 นางสาวกญัญารัตน์ สาวิสยั 5911011796047 แกไ้ขเอกสาร ขาดบตัรนศ  จิตอาสาท าเพ่ิม 31 ชม.

กยศ.1023 นางสาวสุภาภรณ์ รามกิจ 5811011801012
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1024 นางสาวจุไรรัตน์ ทองอินทร์ 5911056605026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 316

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1025 นางสาวนุชบา เศษโสภา 5911056723013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1026 นายรัชฎาภรณ์ มาลาศรี 5711012760168
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1027 นางสาวณฐัวศา มาลาวรรณ์ 5711011470038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 317

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1028 นายเดชประชา เพช็รภูมี 5711011804082
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1029 นางสาวเจนจิรา พรมอุนาถ 5811011340085
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1030 นางสาวนนัทิยา ต่างสี 5811011553044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1031 นายวิทวสั ก้ิง 5911012760257
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1032 นางสาวลลิตา เคร่ืองพาที 5911011445076
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1033 นางสาวเกษรา ราชสีหา 5811056990102
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1034 นายคณิต โคธิเสน 5711012760064 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1035 นางสาวณฐักานต ์อุตชา 5811056990004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1036 นางสาวมยรีุ ปุริปุณโน 5711011180070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1037 นางสาวศุภกัษร พลพวก 5711011809037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1038 นางสาวกาญจนาพร มหาสิงห์ 5911011801036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1039 นางสาวปรารถนา นนตะสี 5811011340076
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1040 นางสาวอภิชญา จนัทร์แกว้ 5911056990060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1041 นางสาวพชัรี ศรีบุญ 5711011814097 แกไ้ขเอกสาร ขาดหนา้ 5,8

กยศ.1042 นางสาววิภา บุญเช่ียว 5711056723046 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1043 นางสาวเอ้ือมดาว เศษลือ 5711056723047
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1044 นางสาวอมรรัตน์ จนัทะคาม 5811056990099
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1045 นางสาวกาญจนา เหลือล ้า 5811056990054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1046 นางสาวศิริภรณ์ ปะกะตงั 5811011820010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1047 นางสาวสุวนนัท ์คงธนงค์ 5911011510014 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์  ขาดรูปนศ . หนา้5,8,9 บตัร
ขา้ราชการ ผลการเรียน จิตอาสา หนา้ 3,4 เขียนให้ครบ  ลง
ช่ือแบบค าขอผ่านระบบ

กยศ.1048 นางสาวพรชิตา ธรรมโส 5811011570053 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1049 นางสาวจิราวรรณ นาจอมทอง 5711011320031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1050 นายปริวตัร ศิริรักษ์ 5811011445096 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1051 นางสาวอารียา โภชะโน 5811011570014 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1052 นางสาวชาลิณีย ์ชาระมาลย์ 5911011448086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1053 นางสาวจารุจิตร ศรีวงษรั์กษ์ 5711011445046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1054 นางสาวอมัพร หงษค์  ามี 5811011804067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1055 นายชชัวาลย ์สมบูรณ์ 5811011801024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1056 นางสาวพนัธุ์วดี สิทธิศาสตร์ 5911011460128 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ ขาดรูปนศ . หนา้ 2,5,9 แบบค าขอ
ผ่านระบบ จิตอาสา

กยศ.1057 นางสาวมิถุนา อนัทนิตย์ 5911012760156
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1058 นางสาวกลัยา สายทุธ 5711011820070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 326

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1059 นายวีระพล อวนศรี 5811011805061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1060 นางสาวฐิติกานต ์คุมสุข 5911011820066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1061 นางสาวกนกวรรณ ทิพยม์ณี 5711056990059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1062 นางสาวดวงพร แกว้พิมพ์ 5911056723006 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1063 นางสาวศศิธร สีลาเกตุ 5911056990022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1064 นางสาวสิริยากร นอ้มระวี 5911011320090 แกไ้ขเอกสาร
นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์  เขียนหนา้ 1 ให้ครบ หนา้ 5 เขียนท่ี
อยูพ่อ่แม่ รับรองส าเนาผลการเรียน จิตอาสาท าเพ่ิม 32 ชม. 
เขียนขอ้มูลให้ครบ

กยศ.1065 นางสาวภทัริกา เสนารินทร์ 5711011320026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1066 นายชิตณรงค ์แสงงาด า 5811011448036 แกไ้ขเอกสาร
ขาดหนา้ 5,7  บตัรขา้ราชการ แบบค าขอผ่านระบบ จิต
อาสาท าเพ่ิม 4 ชม.

กยศ.1067 นางสาวนุจรี เทพโภชน์ 5711056605059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1068 นางสาวพิกุลทอง วิลาจนัทร์ 5711011340032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1069 นายณรงคฤ์ทธ์ิ พลหาญ 5711011801090 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 2 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1070 นางสาวสุราวรรณ ขุราษี 5711011470016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1071 นางสาวเบญจมาศ ศรีบวัลา 5711011150047
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1072 นางสาวศิริกญัญา โพธิกะ 5711056605007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1073 นางสาวสุธินี ทองห้าว 5811011470013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 15 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1074 นางสาวรุจิรา นาจงัหาร 5811056990029
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1075 นางสาวฐายกิา วนันิจ 5811011806001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1076 นางสาวศิริยากร ค  าภกัดี 5811056990059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1077 นางสาวสิรินภา ผารัตน์ 5911011460037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1078 นางสาวอญัชลี โพนชดั 5911056990014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1079 นางสาวสุทิพา รฤกชาติ 5911011520071
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1080 นางสาววรรณพร พะลงั 5911011809064
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1081 นางสาวสิรินยา จนัทะคาม 5911056180039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1082 นางสาวพิมพผ์กา มณฑาลพ 5711056601015 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1083 นางสาวสุวิภา ยนัตบุตร 5811056990084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1084 นางสาวกาญจนาพร มูลประเสริฐ 5811056150053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1085 นายชนาธิป ชูราษี 5911011802073
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1086 นางสาวอภชัรา ผลผกัแวน่ 5911011460047
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1087 นางสาวศิริรัตน์ ภูฉายา 5911056990092
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1088 นางสาวนทัตพร โชติพนัธ์ 5911011470023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 335

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1089 นางสาวสิรินาถ บวัศรี 5911056605016 แกไ้ขเอกสาร

นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์  1.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ / 2.ขอส าเนาใบ
แสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2559

กยศ.1090 นางสาวดรุณี จิตจกัร 5911056990080
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1091 นางสาวพิมพนิ์รันดร์ ศรีวะสุทธ์ิ 5711056990042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1092 นางสาวสุนสัสา ฐานะสุ 5911056601069 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 3 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1093 นางสาวเทพธิดา หม่ืนเดช 5911056722077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1094 นางสาวสนธิญา ชารีพร 5811056721030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1095 นางสาวพรภทัรา ดวงปากดี 5711056990083 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1096 นางสาวชญาณ์พร ทศัคร 5711011445064
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1097 นายวิศิษฎ เช้ือวงคพ์รม 5711056723034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1098 นายชินวธุ โทขนาด 5911011445093
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1099 นางสาวณฐัณิชา เยน็เหลือ 5911011553020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1100 นางสาวพรสุดา ประพศัรางค์ 5811011320061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1101 นางสาวพชัราภรณ์ ดอกกุหลาบ 5911011510111 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1102 นางสาวนชัฌา สุพร 5711011491037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1103 นางสาววนสันนัท ์ตรงดี 5811011448153
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1104 นางสาวนนัทิยา คนคล่อง 5811011448090
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1105 นางสาวชรัญญา วงสุเพง็ 5911011809049 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1106 นางสาวนทีกานต ์ฟวูงศ์ 5711011804101
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1107 นางสาวรจนา ประไพมาลี 5811011448002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1108 นายเสฎฐวฒิุ รักสมวงษ์ 5811056605057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1109 นางสาวสุพรรษา สุรินทร์ 5811056180004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1110 นางสาวจิรัชญา กองบุปผา 5911011460116
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1111 นางสาวพชัริดา ชนะพนัธ์ 5711011180081
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1112 นางสาวปิยรัตน์ เมืองแกว้ 5711056601037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1113 นายการันตน์รภทัร  โคตา 5711011445045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1114 นายเกียรติศกัด์ิ มณีจร 5811056721021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1115 นางสาวสุพิชญา กาวี 5911011445053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1116 นางสาวศิริพร โสประดบั 5711056604014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1117 นางสาวเยาวนาฏ ยะมา 5811056990124
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1118 นางสาวศิริพร บวังง 5711011804045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1119 นางสาวพิมพร์ภสั พิไชยหลา้ 5711011470044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1120 นางสาวพิมพย์าภสั พิไชยหลา้ 5711011470045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1121 นางสาวบุญฑารัตน์ แกว้เบญจนุกุล 5811011448123
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1122 นางสาววลัญา แปงสาย 5811011445015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1123 เด็กชายนพลกัษณ์ ชาจีน 5811011804043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1124 นางสาวธนาพร อินต๊ะเลิศ 5811011448089
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1125 นางสาวจรัสลกัขณ์ วงัถา 5811011540036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1126 นายสรศกัด์ิ ประทิศ 5711056723010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1127 นายพิสิทธ์ิ ทรัพยเ์กิด 5711056990077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1128 นางสาวสุณิสา ป่ันปอ 5711011491023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1129 นางสาวศศิวิมล การะเกตุ 5811011805037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1130 นายอิทธิเดช พาบุ 5911056990100
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1131 นางสาววรรณิศา ตะมาแกว้ 5911056601020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1132 นายธนโชติ รัชตะศรีโรจน์ 5811011732057 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1133 นางสาวพชัรีภรณ์ เครืออินทร์ 5711056990094
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1134 นางสาวพชัรินทร์ สุพรรนิช 5811056990122
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1135 นางสาวพชัรพร เหมืองจา 5911012760222
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1136 นางสาวสุทตัตา เกาะกลาง 5911056731024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1137 นางสาวนารีรัตน์ แซ่ทา้ว 5711056605014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1138 นางสาวนภาภรณ์ พรหมสุข 5711011448078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1139 นางสาวปรียาภรณ์ บงัคุณ 5711056601001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1140 นางสาวธญัชนก วรรณสมพร 5711011180038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1141 นางสาวธีรกานต ์ธุระกิจ 5811011732064 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1142 นางสาวภวิกา เรืองเลิศธนา 5811056721031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1143 นางสาวออมสิน ค  าปาน 5911056605072
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1144 นางสาวศศิกานต ์พอใจ 5911056990043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1145 นางสาวสิริมา หมอป่า 5911056990081
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1146 นางสาวสุธากร กนัทะลือ 5911011804090
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1147 นางสาวศิรดา แรมลี 5711011340074
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1148 นางสาววรินทร์ทิรา วงัสมอ 5711011940049
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1149 เด็กหญิงชลนิกานต ์ติละ 5711011804004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1150 นางสาววนัสงกรานต ์โนทา 5811056601091
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1151 นางสาววชัรี จิตอารี 5811056990057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1152 นางสาวพรรณนารา ค  ารศ 5911011510118
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1153 นางสาวชนกนนัท ์ทองน า 5711056605043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1154 นายวทญัญู สาแกว้ 5711011510045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1155 นางสาวศรัณยพ์ร ธะนะดว้ง 5911011540051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1156 นายฐาณุวชัร์ ปัญญาพสุธารุจี 5811056731007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1157 นางสาวชนินาถ พงษข์นัธ์ 5811011820108
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1158 นายวานิศกัด์ิ สิทธิ 5711011570065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1159 นางสาวกนกวรรณ พงษข์นัธ์ 5811011820033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1160 นางสาวสุภสัสร วงคห์นกั 5811056990079
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1161 นางสาวณฐัวรรณ ทองโสมาส 5811011445064
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1162 นางสาวกนกพร สุรินทร์ 5911011460018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1163 นางสาวสร้อยสุวรรณ กาวรรณ์ 5811056990068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1164 นายวีรยทุธ เมฆคุม้ 5811011814084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1165 นางสาวอารียา อ่ินมะโน 5811011520022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1166 นางสาวศิริลกัษณ์ ก๋องดี 5811011809070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1167 นางสาวศรวนีย ์รัตนเรืองศิลป์ 5911020660030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1168 นายธรรมเนตร พฒันพนูผล 5911011460115
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1169 นายกมล เตชะ 6011011805032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1170 นางสาวขวญัฤทยั ต่อมดวงแกว้ 5711056601066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1171 นางสาววลยัพรรณ มะลิวนั 5711011446067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1172 นางสาววริศรา วิทูล 5711011553015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1173 นางสาวณฐัธิดา ปัญญาวงศ์ 5811056990012
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1174 นางสาวพรรณทิวา เหมืองจา 5911012760187 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1175 นางสาวภวิกา ฟองจ า 5911011820034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1176 นางสาวพรพิมล ทนนัทช์ยั 5711056601068
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1177 นายภูวนยั อุปมา 5911056605067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1178 นางสาวญาณิศา จนัทาพนู 5711011809007 แกไ้ขเอกสาร

นกัศึกษาขาดสมัภาษณ์ 1.ขอพบนศ.เร่ืองบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ / 2.ส าเนา
บตัรขา้ราชการของผูรั้บรองฯหมดอาย ุ/ 3.ขอส าเนาใบ
แสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2559

กยศ.1179 นางสาวเยาวลกัษณ์ เวียงค  า 5711011446077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 3 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1180 นางสาวกนกวรรณ บวัผดั 5811056990120
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1181 นางสาวจิตตรา ค  าเช้ือ 5811011460119 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1182 นางสาวกนิษฐา อุ่นศรี 5811056601053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1183 นายบวรนนัท ์ธิมนั 5911012760163
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1184 นางสาวพิไลวรรณ เตชะ 5811011809012
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1185 นางสาวภทัรวรรณ กนัทวี 5811011804047
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1186 นางสาวรัชนีกร จิตตเ์ลิศ 5811011445060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1187 นางสาวชนาพร กองอุดม 5711056721109
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1188 นางสาวบุษบา ปัญญาวงศ์ 5811011491039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1189 เด็กหญิงสิดาพร ป้อสีลา 5711011445049
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1190 นายพสักร โฉมศรี 5711011445059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1191 นางสาวลลิดาพรรณ สมณะ 5811011320013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1192 นางสาวชนาภา ใหม่ดี 5811011553016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1193 นายผดุงพล อารีย์ 5911056721014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1194 นางสาวณฐัชา สุยะเหล็ก 5911011445153
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1195 นางสาววาสนา เจริญธรรมทศัน์ 5911056990086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1196 นายธนะภทัร์ บงัวนั 5711011180035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1197 นายวีรภทัร ช่วยงาน 5711011570006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1198 นายณฐันนท ์ป่ินสุวรรณ 5711011446100
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1199 นางสาวณฏัฐ์ชญาดา เจริญธนาเวสน์ 5711011320075
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1200 นางสาวปาลิตา วงษล์คร 5811056723050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1201 นางสาวพิมพวิ์ภา สีทอง 5811056723009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1202 นางสาวรังสินี ศรีวรรณ 5911056721007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1203 นายจิตรภณ บรรณา 5811056601004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1204 นางสาวพรนภา ค  านนท์ 5911012760249
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 371

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1205 นางสาวบุสบา กล่ินสุคนธ์ 5911012760028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1206 นางสาวเจมจิรา อวิสุ 5911056150004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1207 นางสาวกชกร โอปัน 5711011340003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1208 นายอาทิตย ์อมัพชุ 5711056990032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1209 นางสาวจนัทกานต ์เกตุนุช 5911056150003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1210 นางสาวพลอยไพลิน ศรีเพง็ 5711011804098
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1211 นางสาวสุดารัตน์ น ้าจนัทร์ 5711056605038 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กยศ รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนด
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1212 นางสาวรัตน์ติการ สร้อยมาศ 5711011150041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1213 นางสาวอิสรา ชินอานต์ 5711011446039 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1214 นางสาวกมลวรรณ เวียงอินทร์ 5811012760178
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1215 นางสาวสวรรยา พิมพจ์นัทร์ 5811056990038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1216 นายวราวธุ บุญศรี 5711011570021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1217 นางสาวศิริพร ร่มโพธ์ิ 5711011180091
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1218 นางสาวประภาพร ศิริยิม้แยม้ 5811056604017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1219 นางสาวนิภาพร วิชิตโพธ์ิกลาง 5811011553075
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1220 นางสาวชฎาพร จูสิงห์ 5811011802070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1221 นายสนัติ สาตร์ช่วง 5911011510085
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1222 นางสาวจุฑามาศ ยอดโพธ์ิศรี 5911056601058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1223 นางสาวพีรดา ขนัติวงษ์ 5711011320069
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1224 นางสาวพรนภา โคกโต 5911011570134
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1225 นางสาวธนพร เจา้ปัญญา 5811056605048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1226 นางสาวจุฬาลกัษณ์ สาคร 5811056605006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1227 นางสาวชลธิชา ชูช่วย 5711011180051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1228 นางสาววาสนา วงศสุ์วรรณ 5711011470051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1229 นายอรรถพล ค  าภาค 5711011520005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1230 นางสาวปฏิมากรณ์ พรมเสน 5711011809084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1231 นางสาวเพญ็นิภา ปานค า 5711056601043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1232 นางสาวพรพรรณ โลหะกาลก 5711011809086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1233 นางสาววิมลรัตน์ จบศรี 5911056150011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1234 นางสาวสุดารัตน์ ลาโภ 5911011448099
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1235 นางสาวสุภาวินี สีดานุช 5811011510011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1236 นางสาวรัชต ธานี 5811011802043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1237 นางสาวฟ้ารุ่ง มงักรเจริญกุล 5811056605071
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1238 นายธงชยั คะลา 5711011804019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1239 นางสาวแพรวพรรณ บุญยะกา 5711011470048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1240 นางสาวสุนนัทา ธรรมวิเศษ 5811011553069
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1241 นางสาวอรุณี กอ้นเมฆ 5711011320042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1242 นางสาวคนึงนิจ ครุฑวงษ์ 5711056605001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1243 นางสาวกรรณณิกา พรรณรายณ์ 5911056601036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1244 นางสาวจิราภรณ์ แกว้ก าพล 5711056990073
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1245 นางสาวณฐัริกา อินทร์ทองคุม้ 5711011553078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1246 นางสาวนทัจิรา แสงอินทร์ 5911011820109 แกไ้ขเอกสาร
1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะเพ่ิม3ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯ

กยศ.1247 นางสาวอาทิมา แช่มช่ืน 5711056990093
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1248 นายวรเมธ สิงห์แกว้ 5711011570052 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1249 นายภูวเนศวร์ พรแสน 5811011030024 แกไ้ขเอกสาร
1.บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและ
สาธารณะเพ่ิม1ชม.พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 3 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 3 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 385

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1250 นายสิทธิพฒัน์ เคียงขา้ง 5811011801070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1251 เด็กหญิงณฐพร เท่ียงทุ่ง 5811056180049
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1252 นางสาววชิราภรณ์ ขุนทอง 5911056601039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1253 นางสาวสุพรรณี เรือนอินทร์ 5811012760119
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1254 เด็กหญิงขวญัฟ้า จินตะนา 5711011320024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1255 นางสาวพชัรี รังษี 5711011448009 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1256 นางสาวนนัณภชัสรณ์ เสือคง 5811011805003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1257 นายเมธาสิทธ์ิ ท  านา 5811056605026 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1258 นางสาวลลัน์ลลิน วงศส์ระหลวง 5811056721059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1259 นางสาวณฐันนัท ์พ่ึงเป้า 5811011470001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1260 นางสาวจนัทิรา จนัทรมณี 5711012760074
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1261 นางสาวธนภรณ์ สอนมี 5911011802038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1262 นายไกรภพ จนัทร์กอง 5911012760073 แกไ้ขเอกสาร 1.รอดูเกรดนศ.มีI จ านวน 2 รายวิชา

กยศ.1263 นายจารึก แกว้รุ่งเรือง 5811012760065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 3 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1264 นางสาวนิธินนัท ์ธนายศสวสัด์ิ 5811056721085
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1265 นางสาววิลยัวรรณ ศรีโสม 5911012760074
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1266 นางสาววิสุทธ์ิตา เกียรต์ิอนนัตก์ุล 5711056990037 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ กูค้รบหลกัสูตร

กยศ.1267 นางสาวภชัราพร แกว้ทรัพย์ 5711056601029 แกไ้ขเอกสาร 1.ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 3 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1268 นางสาวกญัญาวีร์ ทรัพยเ์จริญ 5911056990008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1269 นางสาวนิลตา อินผดั 5911056990027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1270 นางสาวชมพนุูท ภุมมา 5811056721023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1271 นายชวลิต บุญคง 5911011460124
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1272 นางสาวฌชัฎา แสงขาร 5911011030003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1273 นางสาวจุไรวรรณ คนธาร์ 5811011460026 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1274 นางสาวสุลิตา ลาลี 5711011814093 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1275 นางสาวจนัทรา บวับุตร 5811011809001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1276 นางสาวสมฤทยั บุญเล็ก 5911011510102
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1277 นางสาวสุชาวดี อินบุญเชิด 5911056731025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1278 นางสาวลคันา เจริญ 5911056990062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1279 นางสาวศิรินนัท ์สกุลรักษ์ 5811056605014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1280 นายภาณุวฒัน์ ตนัจียบ์ุญย์ 5911056722086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1281 นายธนพฒัน์ ใจใหญ่ 5911056990091
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1282 นางสาวปรียานุช แซ่อุ่น 5911056180034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1283 นางสาวสุรนนัท ์ใจดี 5911011030004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1284 นางสาวเจนจิรา คุณนะ 5911011796016 แกไ้ขเอกสาร

1.วาดแผนท่ีบา้นของบิดา-มารดาใหม่โดยระบุขอ้มูลตาม
หมายเหตุท่ีก าหนด / 2.ขาดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะพร้อมรูปถ่ายภาพ
ระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯ

กยศ.1285 นายปุราเชษฐ์ จนัทมิน 5911011445172
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1286 นางสาวกนกรัตน์ มาเรียน 5811056601054 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1287 นางสาวพิมพ ์พระพรหม 5811011320043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 3 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 396

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1288 นางสาวกญัญารัตน์ สุดสวาท 5811011448174
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1289 นางสาวธญัญาเรศ ลกัษณะจินดา 5811056605056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1290 นางสาวเสาวลกัษณ์ สุขยน่ 5911011809027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1291 นางสาววรัญญา ศรีจนัทร์ 5911056150044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1292 นางสาวจริยา จิตรดี 5711056731009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1293 นางสาวเพญ็จนัทร์ แซ่ล้ิม 5711056990061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1294 นางสาวณหทยั ปสาทรัตน์ 5811056990060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1295 นางสาวศิริพร แกว้มีชยัเจริญยิง่ 5711056723009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1296 นางสาวกมลรัตน์ เศรษฐศุภกูล 5711011448106
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 399

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1297 นางสาวรุ่งนภา เอ่ียมหน่าย 5911011809006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1298 นางสาวมินตรา บรรทะจิตร์ 5911011340005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1299 นางสาวระพีพรรณ กลดัวงษ์ 5911011510094
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1300 นางสาวสุพตัรา แซ่ล้ิม 5911056990047
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1301 นางสาวสุกญัญา สมประสงค์ 5911056605037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1302 นางสาวจิตรา โงว้หลี 5911056604029
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 401

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1303 นางสาวจิราพชัร ปู่ จนัทร์ 5711011809031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1304 นางสาวนพวรรณ แววสี 5711011732028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1305 นางสาวปริยา พิศลยบุตร 5711056160063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 402

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1306 นายสุรกุล แกว้สกุลณี 5911056605079
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1307 นางสาวประภากร ราชฐาน 5911011510018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1308 นางสาวภาคินี รุ่งสวา่ง 5911056180021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 403

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1309 นางสาววณิชฌา จ าปาค า 5711056722034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1310 นางสาวธมลวรรณ สรีระศาสตร์ 5711056731015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1311 นางสาวนฑัริกา เอ่ียมเยน็ 5711011814095 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1312 นางสาวสุดารัตน์ ต  าหนิดี 5811011448025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1313 นางสาวนิรชา จนัทร์งาม 5811056160022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1314 นางสาวรัตน์ติยา คนร า 5811011940002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1315 นางสาวสุนิสา สุวรรณประเสริฐ 5911056160120
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1316 นางสาวอารยา ยิม้วาย 5811011445079
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1317 นางสาวเต็มฟ้า พลโยธา 5911011520065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1318 นางสาวเก็จวิภคั สิงห์วรรัชต์ 5811011320058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1319 นางสาวญาณนนัท ์ค  าดี 5711056990054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1320 นางสาวจิราพร ศกัด์ิสุภาพ 5711011801075
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1321 นางสาวพลอยไพลิน งอนหอม 5711056605030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1322 นางสาวชุติมา สุขอุดม 5711011804012
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1323 นางสาวชญาณี ทองเจิม 5711012760204
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1324 นางสาวสุดารัตน์ วิริยะภิญโญชีพ 5711020660029
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1325 นางสาวสุธีรรัตน์ พลายงาม 5811011814099
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1326 นายจิรภทัร อุตสาหะ 5711011446091
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1327 นางสาววิภาดา บวับาง 5711011553038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1328 นางสาวมาลินี พลเรียบ 5711011820022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1329 นางสาวปิยาพชัร แกว้สีม่วง 5811011320056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1330 นางสาวพชัรี ชมวงษ์ 5711011340076
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 410

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1331 นายพิสิษฐ์ นอ้ยพานิช 5811011804002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1332 นางสาวธนพร เซ่ียงเห็น 5711011820027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1333 นางสาวอจัฉรา จินดาเจ่ีย 5711011180046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1334 นายศรัณย ์ราญรอน 5911011510039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1335 นายนพดล เดวี 5811011448175
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1336 นายพิสิฐพนธ์ เรืองขษาปณ์ 5811011340024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1337 นางสาวสรชา นุตรักษ์ 5811011540002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1338 นางสาวปัณฑารีย ์แยม้สระโส 5811011340096
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1339 นางสาวสุวรรณา วงรถ 5811011804054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1340 นางสาวอภิญญา ชาญเสถียรพงษ์ 5811011320046 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1341 นายธนัวา บุญมีรอด 5811011802087
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1342 นางสาวพสุมา เลิศผกากุล 5811056722055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1343 นางสาวโสภิดา ไพนรินทร์ 5811011570072
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1344 นายจตัตุพร มณีศรี 5811020660002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1345 นางสาวพชัร์ชิสา ลงักาแกม 5811056601018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1346 นางสาวเจนจิรา พิมเพาะ 5811011804021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1347 นางสาวปาริฉตัร ฟ้ืนเครือ 5811011445011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1348 เด็กหญิงกญัญารัตน์ นพเกตุ 5811011809037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1349 นายจิรวฒัน์ บวัไสว 5911056722005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1350 นางสาวเนตรสกาว จนัทน์หอม 5911011445100 แกไ้ขเอกสาร
1.ขาดรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.และผูรั้บรองกิจกรรมฯท่ีวดั
ราชาธิวาส / 2.ขาดส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บรองรายได้

กยศ.1351 นางสาวภชัชญา เอ๊ียะมณี 5811011445044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1352 นางสาวอมิตา อ่ิมบุญ 5911011820108
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 3 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1353 นางสาววนัชนก เกตุแกว้ 5911056723064
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1354 นางสาววรรษา พากเพียร 5911056722054
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1355 นายนพรัตน์ แสงหิรัญ 5911011802009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1356 นายพชัรพล ศรีสิทธ์ิ 5911011340003 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1357 นางสาวขวญัชนก โพธ์ิศรี 5911011030019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1358 นางสาววราภรณ์ ชา้งเขียว 5911056150031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1359 นางสาววนิดา ทองหาญ 5811011448091
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1360 นายนฤเบศร์ เบญ็พาด 5711011802090
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1361 นางสาวณฐัณิชา ไพรวนั 5711011820007 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1362 นายฐณะวฒัน์ หลวงสงคราม 5711011570046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1363 นางสาวไปรยา โอฬารธนภาค 5711011804088
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1364 นางสาวอมิตา คงอ่ิม 5711011520021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1365 นางสาววิสาขา นาคจุย้ 5711011446126
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1366 นางสาวมุฑิตา เชิงฉลาด 5711011180077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1367 นายธนกร นิยมสุข 5711011805010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1368 นางสาวชุติวรรณ ช้ินสุวรรณ 5811011320024 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1369 นางสาวกาญจนา โตไร่ 5911011447011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1370 นางสาวสิรินยา ศรีอินทร์สุทธ์ิ 5911056731022 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1371 นายศิวกร แสงธรรมชยั 5711011180104
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1372 นายสิทธิชยั ม่วงแกว้ 5911011940096
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1373 นางสาวปนดัดา แสนฉลาด 5711011570060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1374 นางสาวอญัชลีกร บุญมาก 5811011802058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1375 นางสาวนทัธมน โชติรัตน์ 5811011802055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1376 นางสาวพรทิพย ์เพียรทอง 5711011340067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1377 นางสาววิชญา กรอบรูป 5811056990040
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1378 นางสาวอรอุมา สร้อยยสุนธ์ 5711056604039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1379 นางสาวศวิตา สิมงาม 5711011446063 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1380 นางสาวจุฑาทิพย ์อินทรกุล 5811056605052
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาเขียนใบค าร้องไม่กูใ้นปีการศึกษา 2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1381 นางสาวมณฑิฌาย ์ลีรเศรษฐากร 5911011814061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1382 นางสาวนารี เพง็ไพบูลย์ 5811011820115
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1383 นางสาวสุกญัญา วิชิต 5811011820021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1384 นางสาวนุชสรา ภารวิจิตร 5911011340014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1385 นางสาวธนญัญา พนมกิจเจริญพร 5911056722024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1386 นางสาวเนตรกมล ปทุมสูตร 5711011801007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1387 นางสาวอรษา ศรีบุญธรรม 5711011180107
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1388 นายภาราดร กลัพงษ์ 5911011836028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1389 นายชยพล หงษเ์วียงจนัทร์ 5911011553082
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1390 นางสาวมินตรา ปทุมสูตร 5811011470085
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1391 นางสาวนฤมล ปทุมสูตร 5811011805004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1392 นางสาวดาราณี ดิษฐกระจนั 5811011732062
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1393 นางสาวพฒัน์ตราภรณ์ วิพฒัน์ครุฑ 5711011180103
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1394 นางสาวก่ิงแกว้ ศรีอินทร์สุด 5711011180078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1395 นายนิติศาสตร์ ใจบุญดี 5811056731017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1396 นางสาวศิริพรรณ อุบลราช 5911056605025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1397 นางสาวภาวิณี มีฤทธ์ิ 5911056605036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1398 นายกิตติศกัด์ิ พฒุพิมเสน 5911011940115
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1399 นางสาวสิริปภสัสร กล ่าเลิศ 5911011570067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1400 นางสาวจุลลา บวัสอน 5711056731020 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1401 นางสาวนุสบา จดัเกษกรณ์ 5711056601042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1402 นางสาวสุชานรี สุพรรณงาม 5711011553002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1403 นายวรพรต ธเนศวาณิชย์ 5811056180045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1404 นายภทัรพล กลัน่คูวฒัน์ 5911056150036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1405 นางสาวณฐัธิดา ยวนจิตต์ 5911011340036
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1406 นายณชัพล ศรพรหม 5911011510058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1407 นางสาวสิริลกัษณ์ ทองโต่น 5911011510097
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1408 นางสาวอรพิน เงินมาก 5911011570048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1409 นางสาวกาญดารัตน์ เพง็สุวรรณ 5911011806048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1410 นางสาวจนัทิมา จนัทร์ศรี 5911011806022
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1411 นางสาวชลธิชา ณ นคร 5711011814012 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1412 นางสาวสุพรรณษา ฟักล าพู 5711011801082
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1413 นางสาวโชษิตา เปรมปรุงวิทย์ 5811011802084 แกไ้ขเอกสาร

1.หนา้ท่ี3ท าใหม่กรอกขอ้มูลให้ครบถว้น / 2.วาดแผนท่ี
บา้นของบิดา-มารดาใหม่โดยระบุขอ้มูลตามหมายเหตุท่ี
ก าหนด / 3.ขาดส าเนาบตัรนศ. / 4.เพ่ิมชัว่โมงบนัทึกการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ11ชัว่โมง
 พร้อมรูปถ่ายภาพระหวา่งนศ.กบัผูรั้บรองกิจกรรมฯ / 5.ขอ
ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2559

กยศ.1414 นางสาวสุมินทต์า มงักร 5811011804005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 3 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1415 นางสาวปวีณ์นุช ศรีแสงทรัพย์ 5811020660003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1416 นางสาวอรญา ชาตวิทยา 5811011470005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1417 นางสาวรุจี ศรีพนมวนั 5911011553035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1418 นายพีรบูรณ์ วรากรพิชิตศกัด์ิ 5911011940014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1419 นางสาวมาริสา สีทอง 5911011448153
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1420 นายเทิดศกัด์ิ สามศรีโพธ์ิแกว้ 5811011820024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณอมรา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1421 นางสาววราวรรณ เพ่ิงเท่ียง 5911011510083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1422 นางสาวทิพยสุ์มณ ยอดดี 5711056601024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1423 นายนพดล เจริญทรัพย์ 5811056605072
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1424 นางสาวนฐัภรณ์ แสงจนัทร์ 5811011814098
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1425 นายชาคริต ค  าศรี 5811012760087
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1426 นางสาวเอมอร ใจชอบงาม 5811056722050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1427 นางสาวน ้าออ้ย สุขเจริญลาภ 5911011801009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1428 นางสาวสุภาพร แปลงชยัสง 5911011445123
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1429 นางสาวสุกญัญา ศุภเกต 5911011448095
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 441

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1430 นางสาวเพียงดาว องอาจ 5911011460006 แกไ้ขเอกสาร 1. ขาดความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา  (16/8/2560)

กยศ.1431 นางสาวจุฑามาศ งานแข็ง 5911011809014 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1432 นางสาวจุฬาลกัษณ์ วงศแ์สงศกัด์ิ 5711011445071
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1433 นายเอกพล แกว้คนฑา 5711011570040
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1434 นางสาวธนชัญา ธิปันแกว้ 5711011510061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1435 นางสาวจุฑามาศ ลือมอญ 5711011804023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1436 นางสาวสโรชา จงวฒันเสนนัท์ 5811011520064
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1437 นางสาวสุทธิตา ห้วยหงษท์อง 5811011448109
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1438 นางสาวชุติมา จายะกนั 5811011470055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1439 นายจรูญวิทย ์รัตนไพร 5811011805065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1440 นางสาวศุทธินี จอ้ยรักษา 5811011445055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1441 นายสุวิจกัขณ์ ผิวพอใช้ 5811011491035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1442 นางสาวรัชติยากรณ์ ชาญสูงเนิน 5911056150002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1443 นายภทัรพงศ ์พคุคะบุตร 5911011470057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1444 นางสาวนิภาวรรณ ฮวงถนอม 5911056723009 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1445 นางสาวสาธิดา ทองเนาวรัตน์ 5911011940058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1446 นางสาวเพียงรุ้ง เยน็นภา 5711056723008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1447 นางสาวอินธิรา เลา้เกร็จ 5911011805025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1448 นางสาววราลี ทรงหยง 5811056601073
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1449 นางสาวอภิชญา มีศิล 5911011510008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1450 นายณรงคช์ยั แขเขียว 5911012760011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1451 นางสาวนุชนารถ ยมนา 5911011510109
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1452 นางสาวมีนา มอญใต้ 5911011570030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1453 นางสาวพธิุตา อยูเ่จริญทรัพย์ 5711011445032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1454 นายวรวฒิุ ชูชุ่ม 5711011448041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1455 นำงสำวทพิำกร มบีำงยำง 5711011804013 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ เกรดไม่ถึงเกณฑ์

กยศ.1456 นางสาวนิตยา หงษท์อง 5711011809050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1457 นางสาวปภาณชั (แอนนา) อยูก่ลดั 5711011180094
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1458 นางสาวรพิพรรณ เช้ือเมืองพาน 5811011553001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1459 นางสาวกาญจนา สามารถ 5911011445180 แกไ้ขเอกสาร
หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัวไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลของบิดา
 (25/8/2560)

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1460 นางสาวธนทัชพร เขียวเจริญ 5911011806049
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1461 นายเจริญชยั เจียส าราญ 5911056160006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1462 นางสาวชฎาภรณ์ ค  ากลัน่ 5711011804041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1463 นายหตัถชยั เกตุทอง 5711011801030 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1464 นายนพวิชญ ์สุภาพงษ์ 5711012760155
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1465 นางสาวเนตรนภา กลดัเจริญ 5711011570057
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1466 นางสาวกนิษฐา กตญัญุตาภรณ์ 5711011809024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1467 นางสาวพิชญา แดงพยนต์ 5711056604011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1468 นางสาวชวพร พฤกษสุนทรชยั 5711011445038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1469 นางสาวชุติมา บรรจงปรุ 5811011732011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1470 นางสาวกฤษณา เหมยม 5811011814087 แกไ้ขเอกสาร
1. ขาดผลการเรียนเทอม 2/2559    2. จิตอาสาขาด  9 ชัว่โมง 
(24/8/2560)

กยศ.1471 นายภานุวฒัน์ ศิริลกัษณ์ 5811056160018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1472 นายธนากร ศรีสุธรรม 5711011510041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1473 นายประสิทธ์ิพร โคว้สกุล 5911011801016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1474 นางสาวภทัรภร ตะลุ่ม 5911012760149
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1475 นางสาวพทัธมน คุณประดิษฐ์ 5911011520030
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1476 นางสาววรัญญา เกตุแกว้ 5911056723002 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1477 นำงสำวสุพัตรำ ชัยวงศ์ 5911011804064 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กยศ รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนด

กยศ.1478 นางสาวพิมพนิ์ภา ชะวาเขียว 5911011340044
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1479 นางสาวกิตติยา วารุรัตน์ 5911056150021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1480 นางสาวชนิตา งามยิง่สกุล 5911012760038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1481 นางสาวเจลิกา ล้ิมนุรักษ์ 5911012760138 แกไ้ขเอกสาร 1. ขาดผลการเรียน  2. ขาดจิตอาสา

กยศ.1482 นางสาวอภสัริญญา เร่ิมยนิดี 5911011445128
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1483 นางสาวกญัจน์ชุติมา อินจินดา 5911011820111
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1484 นางสาวชญาดา พงศค์หบดี 5711011180112 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1485 นายปัญญพนต ์คงศรี 5711011796015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1486 นางสาวปิยะพร ครุฑธา 5911011510005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1487 นางสาวสมฤทยั ธนาพรเรืองศรี 5711011320078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1488 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณี 5711011445053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1489 นางสาวรัญชิดา อ่าวลึกนอ้ย 5711011801018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1490 นางสาวประภาพรรณ เรืองอร่าม 5811056723007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1491 นางสาวพรศิตา สร้อยจิตร 5711011460070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1492 นางสาวเนตรนรินทร์ เสง่ียมศกัด์ิ 5811011805014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1493 นางสาวศศิธร ศรีรักษ์ 5811011814002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 460

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1494 นางสาวถิรนนัท ์คงอยู่ 5811011804049
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1495 นางสาวศศิวิภา ชาติศิริ 5911011340027
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1496 นางสาวอรวี นวนิรมล 5911056601052
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1497 นางสาวธญัวรรณ ร่ืนเริง 5711011340079
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1498 นางสาวนิศารัตน์ รังสิยานุพงศ์ 5711011320086
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1499 นางสาวญาณิศา มากแจง้ 5911011491038 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่กูแ้ลว้

กยศ.1500 นางสาวชลธิชา พวงผกา 5811011809015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1501 นายสามารถ บวัเงิน 5911011470061 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1502 นางสาวพิชญา ดีเด่น 5911011320001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1503 นางสาวกมลชนก ซ่ือสุนทร 5711011804048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1504 นางสาวอจัฉรา เยน็ใจ 5711011809020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1505 นางสาวณฐัชยา ศรีกุล 5711011820025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1506 นางสาวศิริพร ศิริสมุทร 5811056723003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1507 นางสาวชมพนุูท นามแสง 5911056160019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1508 นางสาวนิภาพร สวสัด์ิสงคราม 5811056605038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1509 นายจกัรพงศ ์กล่ินทิพย์ 5811011448010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1510 นางสาวพรรัตน์ เจริญโกวิท 5711011804087
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1511 นายสาริน ปักษา 5811056180042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1512 นางสาวดรุณี อยูค่ง 5911011510099 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1513 นางสาวสลิลทิพย ์พนูผล 5711011802105
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1514 นายกิตติศกัด์ิ  ศรีหอม 5811011445147
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1515 นางสาวกมลพทัน์ ขวดทอง 5811011553032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1516 นายพีทริยะ ทดัสวน 5711056605052
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1517 นางสาวธิดารัตน์ ผลไพศาลศกัด์ิ 5711011940023 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1518 นางสาวปทิตตา บริรักษ์ 5711011820020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1519 นางสาวณฐัณิชา ทองสุข 5711011520008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1520 นางสาวสมชัญา เกตุงาม 5711011809019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1521 นางสาวศุภนิดา แช่มชอ้ย 5711056604045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 

กยศ.1522 นางสาวปาจรีย ์คงทิพย์ 5711011520031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1523 เด็กหญิงเยาวเรศ ทบัจิตต์ 5711011540069 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1524 นางสาววิภาภรณ์ ทิพยสิ์งห์ 5811056605008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1525 นายวชัรพล ปะป้าน 5811056150009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1526 นายชนินธร ทองมอญ 5811056731028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1527 นางสาวอุษณีย ์ม่วงใหม 5911011540002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1528 นางสาวกนกวรรณ ฉุยฉาย 5911011520035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1529 นางสาวเสาวลกัษณ์ อภิวนัท์ 5911011320015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1530 นางสาวจิระวดี สุขวิทย์ 5711011180013 แกไ้ขเอกสาร จิตอาสาไม่เขียนช่วงเวลาท่ีท ากิจกรรม

กยศ.1531 นางสาวกนกรัชต ์นิราภยั 5711011796020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1532 นายอภิรติ เสนาธิบดี 5811056150019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1533 นางสาวฉนัทธิ์ชา สวนกูล 5711011446128
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1534 นางสาวนิศาชล สุวรรณทิพย์ 5911056722067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1535 นายสุทธิพร คงรักษ์ 5911011804037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1536 นางสาวเพชรลดัดา ศิริสวสัด์ิ 5911011448016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1537 นางสาวกฤติมา ตาดทอง 5711011460118
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1538 นายพีรพนัธ์ ศรีวิชยัแกว้ 5911011820084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1539 นางสาวอรอุมา สงสวา่ง 5811011809028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1540 นางสาวศุจินธรา นครไทย 5811056601033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1541 นางสาววนฐัพร เพญ็จนัทร์ 5811056604033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1542 นางสาวประภสัสร ชูลี 5711056605045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1543 นางสาวบณัฑิตา บุญมา 5811020660071 แกไ้ขเอกสาร

1. ส่งแบบค าขอกูใ้หม่ กรอกขอ้มูลให้สมบูรณ์  2. หนงัสือ
รับรองรายไดค้รอบครัวให้เขียนดว้ยลายมือเดียวกนัทั้งฉบบั 
 3. ขาดความคิดเห็นอาจารย ์ 4. ขาดผลการเรียน  5. ขาด
แบบค ายนืยนั Studentloan  6. ขาดจิตอาสา

กยศ.1544 นางสาวเสาวภา พิชยัฤกษ์ 5811056180023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1545 นางสาวณฐัฑณิชา บวัแกว้ 5811011030035
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1546 นางสาวพิริยาพร บุญเครือ 5811056180041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1547 นางสาวรัตนาภรณ์ ชลสินธุ์ 5911056722042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1548 นางสาวอุณนดา กลัน่ซา้ย 5711020660055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1549 นางสาวเนตรนภา เอียดทองใส 5711056605019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1550 นางสาววิไลวรรณ ทองแท้ 5811011340040
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1551 นางสาวศิริวรรณ ศรีระษา 5911056180009
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1552 นางสาวเจนจิรา ปรีชา 5811011510004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1553 นางสาวสุภาพร บูรณะ 5811011540078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1554 นางสาวเลอลกัษณ์ หมกทอง 5911011804021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1555 นางสาวกลัปังหา แป้นถนอม 5911011460026
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1556 นางสาวสุกานดา ดิษฐาภรณ์ 5711011520013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 479

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1557 นางสาวพชัราภรณ์ จนัทรเภา 5711056605063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1558 นางสาวพรพิมล เพชรสุภา 5711011809002
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1559 นายปฐมพงศ ์พงศนุ์รักษ์ 5711011445024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1560 นางสาวอรอนงค ์สุวรรณ 5811011570049 แกไ้ขเอกสาร 1. ขาดผลกาเรรียนถึงเทอมท่ี 2/2559

กยศ.1561 นางสาวปฐมาภรณ์ จนัทรภกัดี 5811056150028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1562 นางสาวพนชักร บุญชูวงศ์ 5711012760200
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1563 นางสาววรดา ทองปาน 5811011448178
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1564 นางสาวธณัยรัศม ์จารุกฤษรัศมี 5711011446094
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1565 นางสาววิจิตรา สุริยโชติ 5811011448124
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1566 นางสาวปาณิสรา บูรณ์ชนะ 5911012760262
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1567 นางสาวมาลิณี เสนเกล้ียง 5911011570072 แกไ้ขเอกสาร 1. ขาดผลการเรียนถึงเทอมท่ี 2/2559

กยศ.1568 นางสาวชยาภรณ์ ลู่เด็นบุตร 5711056605050 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1569 นางสาวปุญญิศา เรืองขนาบ 5711011804105
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1570 นางสาวอรนิดา สะมาน 5711011180120 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1571 นางสาวสุจิรดา หนูแกว้ 5811011805007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1572 นางสาวเจนจิรา ลุง้ก่ี 5811056722001
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1573 นางสาวพิไลลกัษณ์ จีนหนู 5811011510051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1574 นางสาวพรลภทัร ไมแ้กว้ 5811011320028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1575 นายธรรมรัตน์ ทรายขาว 5911056722018
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1576 นางสาวนฐัชริตา นาวีวอ่ง 5711056605032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1577 นายนราธิป อุปไชย 5811056160060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1578 นางสาวจารุวรรณ ตนัสกุล 5911056731018 แกไ้ขเอกสาร
1. ขาดใบปะหนา้จิตอาสา  2. ขาดผลการเรียนถึงเทอมท่ี 
2/2559

กยศ.1579 นายศุภสิทธ์ิ อยูเ่ยน็ 5911056721073
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1580 นายอติเทพ เนตรบุตร 5711011801067 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1581 นายรณภพ จงจิตร 5711012760189 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1582 นางสาวอภิชญา อินทสุวรรณ์ 5911056721153
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1583 นางสาวนฤมล นนัทการ 5911056160130
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1584 นายเฉลิมพล ต่อฑีฆะ 5711011820014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1585 นางสาวธญัจิรา ศรีอุตตะ 5811056990095 แกไ้ขเอกสาร
1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว   2. ขาดผลการเรียน 
 3. ขาดจิตอาสา

กยศ.1586 นางสาวศศิวิมล ประถิน 5811011460108
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1587 นายณรงคพ์นัธ์ ล่ิมศิลา 5711011446081 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่กูแ้ลว้

กยศ.1588 นางสาวชุลีกร ทองนาค 5811011470038
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1589 นางสาวษมาภรณ์ แกว้ดอนรีย์ 5811011801014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1590 นางสาวอรพิน พลูเพ่ิม 5811011553006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1591 นายภทัรชยั เพชรรัตน์ 5911056721051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1592 นางสาวศศิวิมล นุย้สวี 5711011460109 แกไ้ขเอกสาร 1. จิตอาสาขาด  4 ชัว่โมง

กยศ.1593 นางสาวน ้าทิพย ์เมืองปลอด 5711011801017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1594 นางสาวณฐัวดี ทะนุชิต 5811011804050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1595 นางสาวกรรณิการ์ อยูท่องดี 5911011814039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1596 นางสาวดาลิกา กนัยา 5811056990065
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1597 นายภานุวตัร ชูราศรี 5911056150013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1598 นางสาวก่ิงกาญจน์ สวสัดี 5711011460098
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1599 นางสาวปรางคทิ์พย ์รักบ ารุง 5711011460051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1600 นางสาวจุฑามาศ บุญตา 5811011805050
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1601 นางสาวมาริสา เสวตเวช 5811056601090
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1602 นางสาวอมัราวดี นิลอาญา 5811011448094 แกไ้ขเอกสาร
1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  2. ขาดผลการเรียน
ถึงภาคเรียนท่ี 2/2559  (7/8/2560)

กยศ.1603 นายณฐัพงศ ์พรหมใจดี 5811056721127
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1604 นางสาวปพชัญา เพชรสงวน 5811011445100
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1605 นางสาวสุมินตรา ศรีพุม่ 5911011570131 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1606 นางสาวจนัทร์ฐิญา แจง้วรวิชญา 5911011570096
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1607 นางสาวพิมพช์นก คนัธา 5911011804094
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1608 นายกรกช บวัก่ิง 5911011940075 แกไ้ขเอกสาร เร่ืองจิตอาสา

กยศ.1609 นางสาววิลาสินี สุวิสุทธ์ิ 5911011340073
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1610 นางสาวศุภนิดา แป้นเจริญ 5911056723025
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1611 นางสาวภทัธิมา คงทอง 5911011320048
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 11 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1612 นางสาววิษา เช้ือแขก 5911011340070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1613 นางสาวอนญัญา เรืองอ่อน 5711011801088 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1614 นางสาวนิตยา แกว้เพช็ร 5711056605046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1615 นางสาวเยาวลกัษณ์ พรมภกัดี 5711012760162
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1616 นายชายพล เลิศณรงค์ 5911011805003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1617 นางสาวแคทรียา ระฆงัทอง 5911012760123 แกไ้ขเอกสาร
1. ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา   2. ขาดผลการเรียนถึงเทอม 
2/2559  3. ขาดจิตอาสา

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1618 นางสาววณัณิตา เงาศิลป์ชยั 5911011553015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1619 นางสาวฐาปนี ช่วยชูหนู 5811012760110 แกไ้ขเอกสาร 1. ขาดจิตอาสา  2. ขาดผลการเรียนถึงเทอม 2/2559

กยศ.1620 นางสาวหน่ึงฤทยั ปลัง่ดี 5811011805056 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1621 นายอภิสิทธ์ิ ฉิมนิกร 5911011940109
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1622 นางสาวจุฑามาศ นุย้เมือง 5711011553056
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1623 นางสาวชลธิชา จิตนุ่ม 5811011809046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1624 นางสาวนพรัตน์ บุญคง 5711056605006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1625 นางสาวชฎาพร รัตนเทพี 5811011801050 แกไ้ขเอกสาร
1. ขาดหนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  2. ขาดส าเนา
ทะเบียนบา้นของนกัศึกษา  3. ขาดจิตอาสา   4. ขาดส าเนา
สมุดธนาคาร

กยศ.1626 นางสาวผุสชา นครพฒัน์ 5711011320002 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1627 นางสาวพิลมัภา สกุลแพทย์ 5711011180122
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1628 นางสาวธญัญลกัษณ์ พนัธ์เสน 5711011804015
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 5 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 500

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1629 นางสาวองัคณา คงกระพนัธ์ 5811011570084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1630 นายภานุพงศ ์จารีมุข 5911011520024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1631 นางสาวกาญจนา เกตุแกว้ 5911056160087
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 501

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1632 นายกรวินท ์ชยัเช้ือ 5911011030017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1633 นางสาวนนัทฐิ์ตา เอ้ือยศรี 5911011320066 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1634 นายวรพจน์ จนัทร์สุวรรณ 5811056150037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1635 นางสาวรสสุคนธ์ บุศนุกูล 5911056180040
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 502

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1636 นางสาวมินทม์นัตา รอดศิลป์ 5811056723024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1637 นายวีรศกัด์ิ ช่วยแกว้ 5811011448066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1638 นางสาวดวงเนตร ชาติพิมาย 5911056990055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 503

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1639 นางสาวอารยา เหมหมาด 5711011510092
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1640 นายไตรรัตน์ หมุดป้อ 5711056160031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1641 นางสาวทอฝัน ปุษยพงศ์ 5811011445095
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1642 นางสาวรัตนาพร สุดใจ 5811011340077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1643 นางสาววรางคณา เทพรักษ์ 5811012760034 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด (25/8/2560)

กยศ.1644 นางสาวรุ่งไพลิน ดีแยม้ 5811011470004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1645 นางสาวกนกนนัท ์ไชยวงค์ 5911011320033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1646 นางสาวฉตัรแกว้ ชอบงาม 5911056605043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1647 นายอรรถพล ผดุง้กูล 5911012760152
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1648 นางสาวมสัตรูร่า วาฮบั 5911011806019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1649 นายวชัรพล สุขส าราญ 5711011570020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1650 นางสาวนิสรีน เหมรัญ 5811056601031
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1651 นางสาวศุภศัรา กัว่พานิช 5911011320007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1652 นางสาวพรนภา โอนิกะ 5911011820079 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1653 นางสาวอุไรวรรณ นาคสง่า 5911011809070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1654 นางสาวนาเดียร์ เจ๊ะบา 5711011940113
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1655 นางสาวนพวรรณ โลหะจินดา 5811056150051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1656 นายภานุพงศ ์รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 5911011445084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1657 นางสาวสุทธิดา ทองโอ 5911011340114
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 

กยศ.1658 นางสาวลกัษิกา หลงเอ 5811056601083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1659 นางสาวศรัญญา ขุนอินทร์ 5811056990021
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 509

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1660 นางสาวชวิศา เรืองชู 5711011540008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1661 นางสาวนฤมล บุญชิต 5811011470059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1662 นางสาวแพรพลอย วงศส์วสัด์ิ 5711012760070 แกไ้ขเอกสาร
28-8-60 นศ.มาติดต่อ   นดัให้มาส่งให้ครบในวนัศุกร์ท่ี 1 กย
  60 เวลา 8.30-10.00 น.

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 6 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 510

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1663 นางสาววศิณี เถรวอ่ง 5711011809011
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1664 นางสาวนิลวดี ชูเกล้ียง 5811011470084
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1665 นางสาวสุนทรี หนูเซ่ง 5911056160014
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 511

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1666 นางสาวจนัทร์จิรา รุ่งเรือง 5711011804061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1667 นางสาวเปรมฤดี ขุนราม 5711011520063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1668 นางสาววรรณรัตน์ รัตจะรันทร์ 5811056990042
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 512

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1669 นางสาวสุนิษา นุรักษ์ 5911011820060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1670 นางสาวพรรณวิสา ชูเมือง 5911011340007
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1671 นายธีรพล สกัขจง 5711011940066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 513

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1672 นายพิมพกาญ แสงจนัทร์ 5811012760082
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1673 นายณฐัพล หนูนุ่น 5811012760105
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1674 นายภูวดล นุ่นเกล้ียง 5811056150032
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1675 นางสาวเจนจิรา ชูช่วย 5911011340060
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1676 นางสาวณฐัณิชา เลกากาญจน์ 5911011460023
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1677 นางสาวสุวินนัท ์มะเซ็ง 5911011570111 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1678 นางสาวสุวยับะห์ ลาเตะ 5811011809055
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1679 นางสาวลกัคณา แซ่ตนั 5711011820024
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1680 นายพชัรกิตต ์รัตนถาวร 5911011809028
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1681 นางสาวรุจิรา สะอิ 5711011150045
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1682 นางสาวสุรางคณา ไข่มุกข์ 5711056990067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1683 นางสาวธนชัชา เฟ่ืองงามพร 5911056722043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1684 นางสาวสุภาวดี สุขสีแกว้ 5711011940046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1685 นายศุภากร รัตนเดโช 5911056160004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1686 นายนิธิศ คุม้เดช 5911056150040
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1687 นางสาวนิอามานี มะกาเจ 5911011820083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1688 นางสาวนสัรี นคัราเรือง 5911011806072
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1689 นายซุกิฟลี ดอเล๊าะเจ๊ะแต 5711020660052
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1690 นางสาวฟาดีละห์ คาเซ็ง 5811011809078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 519

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1691 นางสาวจินตนา กล่ินกุหลาบ 5711011340019
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1692 นางสาวชนาธิป ดรอนิง 5911011553059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1693 นางสาวณฐัชา แสนศรี 5711011809013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1694 นางสาวดวงกมล พลูสวสัด์ิ 5811056605066
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1695 นางสาวสมหญิง จริงประโคน 5711012760058 ไม่ผ่านเกณฑ ์กยศ

กยศ.1696 นางสาวศิจิยา ผ่ึงผดุง 5711011804020
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1697 นางสาวทิพานนั บวัเด่น 5911056990059
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาไม่ด าเนินการส่งแบบค าขอกูย้มืฯ2560
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1698 นางสาวปวีณา แซ่โงว้ 5811011801034
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1699 นางสาวเมวิกา สิราริยกุล 5811011796004
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1700 นางสาวสุกญัญา สุภาเรือง 5711011510075
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 522

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1701 นางสาววรุณกาญจน์ จิตตส์กัคุณา 5711011460077
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1702 นางสาวกชพรรณ ไชยชยั 5911011445061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1703 นายวรกมล จนัทร์ศรี 5811011448162
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1704 นางสาวนนัทิยา สุวรรณแสวง 5911011470089
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1705 นางสาววรรณิศา อร่าม 5811011809017
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1706 นางสาวนภสัสร พงศดี์ตระกูล 5811011320070
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1707 นายพีรพฒัน์ เชาวฤทธ์ิ 5911056990010
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1708 นางสาวกุลศิริ วงษสี์ดา 5711011446099
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1709 นางสาวธญัญลกัษณ์ จนัประทีป 5711011510076
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1710 นางสาวทิวาพร สุขเทพ 5711011180099
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1711 นางสาวอาริสา จ้ิมจีน 5711011445087
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1712 นางสาวสุรถมงคล โพธ์ิทอง 5711011540067
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1713 นางสาวอารีรัตน์ ม่วงศิลา 5711011470041
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1714 นางสาวรสรินทร์ มงคลศิริ 5811011448157
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1715 นางสาวจุฑามาศ ล้ิมวงษ์ 5911011809039
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1716 นางสาวณฎัฐณิชา จนัทร์สวา่ง 5911011802040
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1717 นางสาวปาริฉตัร เจริญทรัพย์ 5911011340051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1718 นางสาวอินทิรา กาสเส็น 5911011320089
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1719 นายวรวฒิุ แซ่ชุง 5711011445083
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1720 นายสยาม กริมาร์ด 5711011446003
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1721 นางสาวนทัมล สงัขท์อง 5811011801005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1722 นางสาวธิติยา เสนียว์ฒัน์ 5811011820082
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1723 นายศาสนะ  รัตนบ ารุง 5811011510037
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1724 นายกิตติพงศ ์ แซ่เฮง้ 5711011570072
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1725 นางสาวสุภทัรา  เนตรไทย 5811011570033
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1726 นางสาวสุภาวดี  สิริแวว 5911011570087 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กยศ รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนด

กยศ.1727 นางสาวกาญจนาพร  สีมา 5811056604016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1728 นางสาวศศินา  ม่วงศิริ 5811011510039 แกไ้ขเอกสาร
 ขาดสมัภาษณ์วนัท่ี 17 ส.ค.60 เวลา 8.30 น.    1.ท าหนา้ท่ี5
ใหม่ ไม่ตอ้งเขียนอาชีพนกัศึกษา   2.ขาดส าเนาใบเกรดรวม
2/2559   3.ท าจิตอาสาเพ่ิม 3 ชัว่โมง

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 6 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1729 นางสาวบุษยพรรณ  กรวงษ์ 5811056605016
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1730 นายฉนัทชั  โสนะชยั 5811056180061
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1731 นายชชัวาล  กาญจนสิทธ์ิ 5711012760167 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กยศ รายไดเ้กินกวา่ท่ีกองทุนก าหนด

กยศ.1732 นางสาวสุธาทิพย ์ ขนัสูงเนิน 5711012760223
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 8.30 -  9.00 น.
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1733 นายวชัรพล สารบรรณ 5811020660046
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1734 นางสาวปนดัดา หงษเ์ลิศ 5911056605013
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1735 นางสาวสนธยา  บุตทะโชติ 5911011448040
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1736 นางสาวปาริชาติ กะนุวงษ์ 5911011448135
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1737 นางสาวกาญจนา แซ่ล้ี 5811011796006
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 8.30 -  9.00 น.

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 8.30 -  9.00 น.

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 8.30 -  9.00 น.

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 9.30 -  10.30 น.
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1738 นางสาวมาริษา  แพะขุนทด 5911011570130
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1739 นางสาวอินธุอร  ซุ้มปรึกษา 5811011553008
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1740 นายวิศุทธ์ิ  กิจธนาพรอนนัท์ 5911011802005
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1741 นางสาวชนกสุดา  หมดชยัภูมิ 5811011460063
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1742 นางสาววลีพร  เซ่งง่าย 5811011491048 แกไ้ขเอกสาร 22 สค60 นดัส่ง ขาดจิตอาสา 36 ชม.

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 9.30 -  10.30 น.

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 6 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 9.30 -  10.30 น.

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 9.30 -  10.30 น.
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ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1743 นางสาวขวญันภา  เปรมจิตต์ 5811011445137
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1744 นางสาววิไลลกัษณ์  มาโรจน์ 5911011510078
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1745 นางสาวจีรภทัร์  ฉตัรมยรูวงศ์ 5911011806051
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1746 นางสาวธญัชนก  วงศช์ยั 5711011320043 แกไ้ขเอกสาร

ขาดสมัภาษณ์วนัท่ี 17 ส.ค.60 เวลา 12.30  น.  1.ขาดส าเนา
บตัรประชาชนนกัศึกษา(ท่ีส่งมาบตัรหมดอาย ุ4 มิ.ย.60)  2.
ขาดส าเนาเกรดรวมเทอม2/2559  3.ขอพบเพ่ือสอบถามจิต
อาสา

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 9.30 -  10.30 น.

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 10.30 -  11.30 น.

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 6 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 535

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1747 นายจิรพนธ์  บุญเพญ็ 5811056723053
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1748 นางสาวสิริวรรณ  สุพรรณสุด 56569900043
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

กยศ.1749 นายไชยวฒัน์  บุญค ามูล 5811011445074 แกไ้ขเอกสาร
ขาดสมัภาษณ์  วนัท่ี 17 ส.ค.60  เวลา 13.30 น.   1.ขาดรูป
ถ่ายนกัศึกษา  2.ขาดหนา้ท่ี 8 ความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3.ขาดส าเนาบตัรนกัศึกษา  4.ขาดจิตอาสา 1 กิจกรรม

กยศ.1750 นายนฤเบศร์  คงบุรี 5711056160117
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

วนัท่ี 30 ส.ค. -  5 ก.ย.60 ให้นกัศึกษาน าใบแจง้หน้ีเทอม
1/60 (ดส.100.1)หรือใบเสร็จค่าเทอม 1/2560  ไปบนัทึก
เลขท่ีใบแจง้หน้ี /เลขท่ีใบเสร็จ  วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี/
ใบเสร็จ  เงินค่าเล่าเรียน  ผ่านระบบ e – Studentloan1

วนัท่ี 13 ก.ย.60 นดั
นกัศึกษาเซ็นแบบ
ยนืยนัค่าเล่าเรียน 1/60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 5 คุณวิยะดา 
ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 10.30 -  11.30 น.

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 6 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315



ประกาศ ณ วันที ่30 สงิหาคม 2560 536

ล ำดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

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

                  2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  1)บัตรกจิกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    2)ส ำเนำใบแจ้งหนีเ้ทอม 1/60 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/60  

3)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม 1/60  4)ส ำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ    มำส่งในวนัที่นักศึกษำมำลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน 1/60

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯช้ันปีที่ 2-5   กยศ.ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2560  แล้วแต่ไม่มช่ืีอ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 )        โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที่  30 ส.ค.  - 5 ก.ย.60  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวนัเสำร์-วนัอำทิตย์)
ประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ ช้ันปีที่ 2-5  รำยเก่ำ กยศ. ที่เอกสำรครบผ่ำนเกณฑ์ ประจ ำเทอม 1/2560

กยศ.1751 นางสาวศุภรดา  ค  าเจริญ 5911056723058
เอกสารครบผ่าน
เกณฑ ์กยศ.

กยศ.1752 นายวรยศ  สุทธิ 6011011805033 แกไ้ขเอกสาร ขาดจิตอาส 36 ชม. ขาดค าขอผ่านระบบ E    ขาดหนา้ท่ี 5

กยศ.1752 นายยนุูช  ชายเหตุ 56206600132 แกไ้ขเอกสาร ตามท่ีแจง้นกัศึกษาไปในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560

โต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 ขอพบนกัศึกษา วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 10.30 -  11.30 น.

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 6 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315

หากนกัศึกษายงัตอ้งการกู1้/2560 ให้ติดต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะท่ี 6 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 9.00-11.00
 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315


