
19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 1

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2000 นำงสำวธญัญลกัษณ์  พนัธ์ทองดี 6011056721001 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2001 นำยศรำวธุ  คงยิง่ 6011056180003 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 2

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2002 นำงสำวผกำมำศ  หมอนค ำ 6011056601002 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2003 นำงสำวเกษสิณี  บุญร่วม 6011056731002 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 3

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2004 นำงสำวธิดำ  กงัวำนสุระ 6011056180009 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2005 นำยธนพล  สุขุกุมำรชำติ 6011011448001 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 4

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2006 นำงสำวภทัรำภรณ์  แดงละมำ้ย 6011056605004 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2009 นำงสำวเกศินี  บุตรจินดำ 6011056605007 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 5

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2010 นำงสำวอมรศรี  มัน่ทอง 6011056605008 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2011 นำงสำวชมลวรรณ  สะมะแอ 6011056180013 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 6

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2012 นำยชูภทัร  มูลอินต๊ะ 6011056721002 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2013 นำงสำวอำรีนำ  สนำบำรำ 6011011340020 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 7

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2016 นำงสำวปิยะธิดำ  มะตงั 6011011340019 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2017 นำงสำวฟำเดีย  เจ๊ะโมะ๊ 6011056180015 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 8

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2018 นำงสำวศิริรัตน์  โกสุม 6011056605017 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2019 นำงสำวอำรดำ  นิลงำม 6011056180016 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 9

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2021 นำงสำวมณฑิตำ  จนัที 6011011510001 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2022 นำงสำวอำจำรี  ส ำเร็จศิริปัญญำ 6011056605018 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 10

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2024 นำงสำวศุภิกำ  ปินมำ 6011011445002 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2025 นำงสำวปิยะณฐั  อ่อนไสว 6011011805005 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 11

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2026 นำงสำวนนัทเนตร  ยำวสนัเทียะ 6011056990012 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2027 นำงสำวพชัรำพร  แซ่โซง้ 6011011809002 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 12

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2028 นำงสำววรรณฤดี  สญัลกัษณ์ 6011056990011 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2029 นำงสำวปำริชำติ  วงศค์  ำ 6011011802004 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 13

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2030 นำงสำวทิพยสุ์ดำ  พลเสนำ 6011056990015 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2031 นำยอนตัตำ  โนนทะศรี 6011011802005 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 14

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2032 นำงสำวสุพรรญนิกำ  สุทธิพนัธ์ 6011011448010 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2033 นำงสำวศุภำพิชญ ์ พงษป์ระไพ 6011011796002 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 15

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2034   นำงสำววีริยำ  วรรณชำติ 6011011806004 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2035 นำงสำวศุภิสรำ  พงษป์ระไพ 6011011804013 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 16

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2036 นำยกิตติ  กิตติพงศธ์นกิจ 6011011445010 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2037 นำงสำวจุรีรัตน์  สำถัว่ 6011011820011 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 17

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2038 นำงสำวเสำวลกัษณ์  ถำบุตร 6011056990029 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2039 นำงสำวจุฑำรัตน์  พิมพภ์ำพ 6011056990033 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 18

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2040 นำงสำวพรรณรำย  ฉตัรแกว้ 6011011805013 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2041 นำงสำวพรพรรณ  ฉตัรแกว้ 6011011805012 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 19

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2042 นำงสำวโสภิตำ  ดว้งคต 6011011820016 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2043 นำงสำวปภำวดี  สุนทรำภิชำต 6011056605020 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 20

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2044 นำงสำววนำลี  ฤทธ์ิงำม 6011012760007 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2045 นำงสำวกนกวรรณ  ไผ่สมบูรณ์ 6011011553003 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 21

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2046 นำงสำวนูรีมำน  สะมะแอ 6011011809003 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2047 นำงสำวศยำมล  บุดดำ 6011056605019 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 22

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2048 นำงสำวแพรวพรรณ  เบญมำตย์ 6011056990042 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2049 นำงสำวอมรรัตน์  เทียมฤทธ์ิ 6011011940014 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 23

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2050 นำงสำวณิชกำนต ์ วิชิตกูล 6011011805022 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2051 นำงสำวละออรัตน์  ฉวีภกัด์ิ 6011011448025 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 24

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2052 นำงสำวนูรีซนั  ดือรำแม 6011011809013 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2053 นำงสำวศุภิสรำ  แมลงผ้ึง 6011011805014 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 25

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2054 นำงสำวสุทธิดำ  โพธ์ิทอง 6011012760018 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2055 นำงสำวสุภสัสรำ  ช่วยเรือง 6011012760010 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัองัคำรท่ี 3 ต.ค.60 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 26

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2056 นำงสำวนฐัธิยำ  อ่อนศรีทอง 6011011470005 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2057 นำยณฐัพงศ ์ ทำพนัธ์ 6011012760029 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 27

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2059 นำงสำวนูรีซมั  ยะโกะ 6011011836012 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2060 นำงสำวเมธำวี  เรือนแกว้ 6011011448023 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 28

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2061 นำงสำวมำรตี  แจ่มสุวรรณ 6011056990046 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2062 นำงสำวมยัมูนำ  กนัทะวงค์ 6011056990038 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 29

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2063 นำงสำวจำรีรัตน์  โสภำผล 6011011809015 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2064 นำงสำวปัญญำพร  บุษษะ 6011011553006 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 30

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2065 นำงสำวรัชนีกร  วงคเ์ทพ 6011056990047 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2066 นำงสำวสุธิมำ  แกว้บุตดำ 6011056721041 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 31

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2068 นำงสำวสุไรดำ  วำเลง 6011011836013 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2069 นำงสำวอรญำ  มีศรี 6011056605021 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 32

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2070 นำงสำวปิยะปำณ  ชำวเวียง 6011056721038 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2071 นำยชิณกรณ์  เข็มอ่อน 6011056990051 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 33

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2072 นำงสำวสุวพชัร  สุภำพร 6011011804025 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2073 นำงสำวรำตรีพร  แสนประเสริฐ 6011011796029 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 34

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2074 นำงสำวสุพิชชำ  เดชธนู 6011011448036 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2075 นำงสำวชลิตำ  แซ่ตั้ง 6011011448031 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 35

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2076 นำงสำววลยัอร  พรพำนิช 6011011448032 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2077 นำงสำวณฐัมล  ตุม้เกล 6011011470010 ขอพบนกัศึกษำ
เร่ืองแกไ้ขเอกสำร  ขำดส ำเนำ
สมุดฝำกกรุงไทย

ล ำดบัท่ี ก.2080 นำงสำวอำทิตยำ  นอ้ยมีสุข 6011056724005 ขอพบนกัศึกษำ เร่ืองหลกัสูตร  เทคโนโลยอีำหำร
วนัท่ี 22 กนัยำยน 2560 เวลำ 9.00-10.00 น. ท่ีโต๊ะ 6 ห้อง 315  หรือโทร 02-244-5199
 ขอสำยคุณบุษกร

วนัท่ี 22 กนัยำยน 2560 เวลำ 9.00-10.00 น. ท่ีโต๊ะ 6 ห้อง 315  หรือโทร 02-244-5199
 ขอสำยคุณบุษกร



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 36

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2081 นำยณฐันนัท ์ จนัทรเสวต 6011011541005 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2082 นำงสำวนิรชำ  จุปะมะตงั 6011011541015 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 37

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2083 นำงสำวเพญ็นภำ  เพชรชนะศึก 6011011460012 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2084 นำงสำวกนกอร  พำนิชกำร 6011011460015 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 38

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2085 นำยพลภทัร  พรหมสมบติั 6011011460011 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2086 นำงสำววิณิชยำ  มีบ่อทรัพย์ 6011011470022 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 39

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2087 นำงสำวธญัวรัตม ์ คงวิจิตร 6011011491008 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2088 นำงสำวณฐัฐำ  ฤทธ์ิส ำเร็จ 6011011448037 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 40

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2089 นำยนทัธพงศ ์ ใจผำวงั 6011056160029 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2093 นำงสำวณฐันรี  บุญรอด 6011011553029 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 41

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2094 นำงสำวจนัทร์วิภำ  ค  ำใจ 6011011510014 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 42

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2095 นำงสำวสุธำนำถ  ศรีเพช็ร 6011011480010 ขอพบนกัศึกษำ

 เร่ืองหลกัสูตร  เทคโนโลยี
อำหำร    และเอกสำร   1.ขำด
ส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  2.
ขำดส ำเนำบตัรประชำชนพอ่แม่  
 3.ขำดหนงัสือรับรองเงินเดือน
แม่  4.ขำดหนำ้5รับรองพอ่ไม่มี
งำนท ำ   5.ขำดผลกำรเรียน  6.
ขำดจิตอำสำ

วนัท่ี 22 กนัยำยน 2560 เวลำ 9.00-10.00 น. ท่ีโต๊ะ 6 ห้อง 315  หรือโทร 02-244-5199
 ขอสำยคุณบุษกร



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 43

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2097 นำงสำวอนญัญำ  นำคศรีจนัทร์ 6011011470037 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2099 นำงสำวณิชำรีย ์ เอ้ืออำรียบ์ุญ 6011011470038 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 44

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2100 นำงสำวนรำรักษ ์ เพชรรักษ์ 6011011820033 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2102 นำยมทัธิว  ย ัง่ยนืเกษมสุข 6011056160046 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 45

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2103 นำงสำวเอมวิกำ  ศรีจนัทร์ 6011056990018 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2104 นำงสำวนภสัสร  ครองยติุ 6011011796025 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 46

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.2105 นำยวรวธุ อภิบำลศรี 6011056721060 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ส่งสญัญำวนัพธุท่ี 4 ต.ค.60 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.นครนำยก 1นำงสำวกมลธิดำ เกตุจินดำ 6011080320006 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยน์ครนำยก ห้อง511 ติดต่อ
คุณธมลวรรณ เปรมศรี  หรือโทร
037-321590



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 47

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.ล ำปำง 1 นำงสำวภคัจิรำ  หงส์พิทกัชน 6011081320001 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี ก.ล ำปำง 2 นำงสำวธำรวิมล  กนัค  ำ 6011081320002 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยล์  ำปำง(ศูนยใ์หม)่ 
ติดต่อคุณ คุณจำตุรงค ์แกว้สำมดวง
โทร 054-228019

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยล์  ำปำง(ศูนยใ์หม)่ 
ติดต่อคุณ คุณจำตุรงค ์แกว้สำมดวง
โทร 054-228019



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 48

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.ล ำปำง 4 นำงสำวชลธิชำ  ปำรีเสน 6011081320012 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี ก.ล ำปำง 5 นำงสำวสุกญัญำ  ยศนอ้ย 6011081320013 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยล์  ำปำง(ศูนยใ์หม)่ 
ติดต่อคุณ คุณจำตุรงค ์แกว้สำมดวง
โทร 054-228019

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยล์  ำปำง(ศูนยใ์หม)่ 
ติดต่อคุณ คุณจำตุรงค ์แกว้สำมดวง
โทร 054-228019



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 49

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.ล ำปำง 10 นำยธวชัชยั  ธิรินทอง 6011081446011 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี ก.ล ำปำง 11 นำงสำวอรนุช  ขติัยะ 6011081721014 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยล์  ำปำง(ศูนยใ์หม)่ 
ติดต่อคุณ คุณจำตุรงค ์แกว้สำมดวง
โทร 054-228019

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยล์  ำปำง(ศูนยใ์หม)่ 
ติดต่อคุณ คุณจำตุรงค ์แกว้สำมดวง
โทร 054-228019



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 50

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ก.ล ำปำง 14 นำยสุริยนั  จนัทร์แสง 6011081721023 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 8นำยอษัฎำวธุ  เหมืองอุ่น 6011011446006 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยล์  ำปำง(ศูนยใ์หม)่ 
ติดต่อคุณ คุณจำตุรงค ์แกว้สำมดวง
โทร 054-228019

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรีห้องกองบริกำร
นกัศึกษำอำคำรสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดำ ป้อมสกุลโทร
0813823986



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 51

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 1 นำงสำวธนภค เรือนเงิน 6011022446005 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 2 นำงสำวรัชนีกร มูลศรีแกว้ 6011022446007 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 52

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 5 นำงสำวศิวรักษ ์สำลีพนัธ์ 6011022446030 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 7 นำงสำววนัทนีย ์สำยบุญสำ 6011022446054 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 53

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 8 นำงสำวธิดำรัตน์ พทุธมำตย์ 6011022446064 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 9 นำงสำวปัญจะศรี  แตเ้จริญกุล 6011022446066 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 54

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 10 นำงสำวพิมพรั์มภำ อินทร์กลดั 6011022446074 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 11 นำงสำวสุภทัรตำ ดงเยน็ 6011022446099 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 55

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 12 นำงสำวฉตัรชฎำภรณ์ พงษเ์กตุ 6011022446101 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 14 นำงสำวอำรยำ ใจเจริญ 6011022446114 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 56

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 15 นำงสำวสุภีพฒั หตัถกรรม 6011022446116 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 16 นำงสำวธญัพิชชำ ณะแกว้ 6011022446118 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 57

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 17 นำงสำวพิมพล์ภทัธ์ เวน้บำป 6011022446124 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 18 นำงสำวกรรณิกำ ลีสุวรรณ์ 6011022446162 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 58

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 19 นำงสำวจิรภทัร์ ทองประภำ 6011022446172 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 20 นำงสำวธำรำรัตน์ พทุธรัตน์ 6011022446177 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 59

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 22 นำงสำววงศต์ะวนั ข  ำแผลง 6011022446193 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 23 นำงสำวนำเดีย อีซอ 6011022446196 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 60

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 24 นำงสำวจำมรีย ์จกัรเงิน 6011022446201 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 26 นำงสำวกนกพร กอเซ็ม 6011022446215 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 61

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 27 นำงสำวณฐัวรำ โคตรทะแก 6011022446223 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 28 นำงสำวพิมพลอย หม่ืนตุม้ไพร 6011022446257 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 62

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 29 นำงสำวพรรษชล ศรำวรณ์พงศ์ 6011022446262 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ล ำดบัท่ี หวัหิน 32 นำงสำวไข่มุก อินทรพำนิชย์ 6011022446295 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



19 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายเกา่ ชัน้ปีที ่1 รหัส 60 ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 63

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส60  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี หวัหิน 34 นำงสำวทิพยวิ์มล เพชรคง 6011022446313 ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

นกัศึกษำอ่ำน " ขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"
   แลว้ด ำเนินกำรท ำสญัญำตำม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้ำนนั้น

ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702


