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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ห.200 นายธรรมนูญ  ปฐมรัตน์ 6011011320001
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.205 นางสาวกญัญณชั  สุขวิจิตร 6011011320006
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.209 นางสาวสาวิณี  คงเขียด 6011011320010
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.210 นางสาวณฐัชา  หอมฟุ้ง 6011011320004
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



รายใหม ่เพิม่เตมิ ณ วันที ่15 ธันวาคม 2560 3

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.214 นางสาวปัณณพร  ชุบเล้ียง 6011011805001
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.216 นางสาววรรลดา  เยือ่ใย 6011011340014
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.225 นางสาวนุชนาถ  ตรีวิสูตร 6011011340015
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.228 นางสาวกนกวรรณ  ค  าศิลา 6011056150007
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.232 นางสาวประภาสิริ  อาษาวิเศษ 6011011802002
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.254 นางสาวนพรัตน์  คลา้ยแกว้ 6011011804004
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั



รายใหม ่เพิม่เตมิ ณ วันที ่15 ธันวาคม 2560 6

ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.257 นางสาวยพุารัตน์  ฝ้ันต๊ะ 6011011804010
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.263 นายกฤษดา  บุญมณีประเสริฐ 6011011320015
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.264 นางสาวปดิวรัดา  ค  าสาว 6011011804009
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.265 นางสาวดวงใจ  ประทาน 6011011804015
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.267 นางสาวธนัยพร  เครือสนธ์ 6011011805008
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.280 นางสาวศศิธร  ทา้วลอม 6011011814004
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.282 นายพสธร  ตนัวิสุทธ์ิ 6011011803006
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.300 นางสาวธนัยพร  คุณากรศกัดา 6011011804005
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.301 นางสาวนารีมะห์ วาโลง 6011011809006
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.306 นายศิวกร  กรุดทอง 6011011796005
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.318 นางสาวเพช็รรัตน์  ศรีสุวรรณ์ 6011011796018
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 10.30 
น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.326 นางสาวลกัษมณ  ชิณวงค์ 6011012760016
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 10.30 
น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.330 นางสาวกงัสดาล  แซ่ตั้ง 6011011796014
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 10.30 
น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.334 นายปิยวฒัน์  สงเคราะห์ 6011012760030
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 10.30 
น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.342 นางสาวประภาสภรณ์  เช้ือช่ืน 6011011814012
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 10.30 
น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.349 นางสาวคนึงนิตย ์ ข  าวงศ์ 6011011814013
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 10.30 
น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.351 นายสหรัฐ  ภาณะรมย์ 6011012760036
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 10.30 
น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.358 นายราชวลัลภ  ชูศรี 6011011796028
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 10.30 
น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.364 นางสาวสุภาพร  อ่อนแฮน 6011011510004
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 10.30 
น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.392 นางสาวจุฑารัตน์  พงษน์าค 6011011809017
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 10.30 
น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.398 นายณฏัฐ์  ศรีพิพฒัน์ 6011011541019
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 13.00 
น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.413 นางสาวพิชามนชุ์  แสนดี 6011011491009
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 13.00 
น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.425 นางสาวประไพศรี  อยูค่ง 6011011541024
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 13.00 
น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ
 ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.432 นางสาวกิตติญา  นพโสภณ 6011011553030
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 13.00 
น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.435 นางสาวสุพตัรา  คาวี 6011011510016
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 13.00 
น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐัมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

ห.443 นางสาวชมพนุูช  เรืองสุขสุด 6011011571014
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 13.00 
น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.444 นางสาวกนกวรรณ  วนสินธ์ 6011011510015
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ

วนัองัคารท่ี 19 ธ.ค. 60 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 ให้นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   
แลว้ด าเนินการท าสญัญาตามขั้นตอนท่ี
ไดน้กัศึกษาไดอ่้าน

ส่งสญัญาวนัท่ี
 27 ธ.ค.60

เวลา 13.00 
น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยา ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 
ในมหาวิทยาลยั

นครนายก
 3

นางสาวจนัทร์จิรา  มาบางครุ 6011080320010
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ
ให้นกัศึกษาติดต่อ

ตรัง.11 นางสาวพรธีรา  ชูสุวรรณ 5911029510003
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ
ให้นกัศึกษาติดต่อ

ท่ี ศูนยน์ครนายก ห้อง 511 ติดต่อคุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 037-321590

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษาติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ล าปาง 1 นางสาวมลัลิกา  บุญมายอง 6011081320008
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ
ให้นกัศึกษาติดต่อ

ล าปาง.1 นางสาวฐานภา  มียิง่ 5911081446001
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ
ให้นกัศึกษาติดต่อ

สุพรรณบุรี.
2

นางสาวชนนัรัตน์  ดีสวสัด์ิ 5811011446032
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ
ให้นกัศึกษาติดต่อ

สุพรรณบุรี
 14

นางสาวรัตนากร  นกเล็ก 6011050320011
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ
ให้นกัศึกษาติดต่อ

สุพรรณบุรี.
20

นางสาวอารีย ์ เพง็แจ่มศรี 5911050320042
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ
ให้นกัศึกษาติดต่อ

ท่ี ศูนยล์  าปาง(ศูนยใ์หม)่ ติดต่อ คุณจาตุรงค ์แกว้สามดวง  โทร 054-228019

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยล์  าปาง(ศูนยใ์หม)่ ติดต่อ คุณจาตุรงค ์แกว้สามดวง  โทร 054-228019
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ล ำดบัที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ รำยกำรทีน่ักศึกษำต้องด ำเนินกำร

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 

ห้อง 315 ) โทร  02-2445199  02-2445198   ตั้งแต่วนัที่  18 - 26  ธันวำคม  2560  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงนิจัดสรรเพิม่เติม ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่  ที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม  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"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

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

กำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

สุพรรณบุรี.
31

นายมนสัวิน  ตน้วิบูลยศ์กัด์ิ 5911050732017
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ
ให้นกัศึกษาติดต่อ

หวัหิน.4 นางสาวธีรกุล บริหารวนเขตต์ 5911022446253
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ
ให้นกัศึกษาติดต่อ

หวัหิน.10 นางสาวชนรรค ์บาลนั 5911022446249
ผ่ำนเกณฑ์ 

กยศ
ให้นกัศึกษาติดต่อ

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702


