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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 1 นางสาวสุจิตรา บัญญัติ 56113400016 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 2 นางสาวศรินยา เมษประสาท 56113400032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 3 เด็กหญิงกานต์พิชชา รอดปังหวาน 56113400067 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 4 นางสาวสุนิสา เนียมรินทร์ 56113200019 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 5 เด็กหญิงนัฐมล เครือทอง 56113200069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 6 นางสาวศตพร เปรมปรีดี 56113400018 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 7 นางสาวรวิสรา สุดชะฎา 56113200032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 8 นางสาวกนกวรรณ เทียมเมฆ 56113400044 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 9 นางสาวอริญญา พันนะนนท์ 56113200126 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 10 นางสาวพนิดา เชิงหอม 56113400108 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 11 นางสาวกมลชนก ใบบัว 56113400096 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 12 นางสาววรรณกาณต์ วังบง 56113400101 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 13 นางสาววรรณกานต์ ขอนวงค์ 56113400071 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 14 นางสาวมนทิรา ปาปะสังข์ 56113200050 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 15 นางสาวกานธิวา หนูเพชร 56113400075 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 16 นางสาวพิกุล ธรรมจิตร์ 56113200099 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 17 นางสาววิลาสิณี ชมภู 56113400114 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 18 นางสาวธิดารัตน์ เสริมแก้ว 56113200118 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 19 นางสาวทัศนียา ชฎารัตน์ 56113400023 16,125

ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)
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 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 20 นางสาวสุดารัตน์ หาประโคน 56113200024 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 21 นางสาวสุทธิดา มุ่งก้ันกลาง 56113200125 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 22 นางสาวพาขวัญ อ่อนละมูล 56113200027 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 23 นางสาวปรียาภรณ์ ทองสุข 56113400015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 24 นางสาวเกตุทิพย์ จิตต์น้อม 56113400014 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 25 นางสาวจุไรพร ภู่แย้ม 56113400009 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 26 นางสาวสุภาภรณ์ วรนาม 56113400027 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 27 นางสาวจิราภรณ์ เรืองฤทธ์ิ 56113200043 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 28 นางสาวศิรินทิพย์ กล้าหาญ 56113200023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 29 นางสาวโสภา ต้าวพรหม 56113200104 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 30 นางสาวกุลธิดา สหจิตตา 56113400081 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 31 นางสาวสายทิพย์ สมก าลัง 56113200041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 32 นางสาวธนพร กิจสารทอง 56113200044 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 33 นางสาวกานต์ชนก ทับสีรักษ์ 56113400104 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 34 นางสาวพัณณ์ภัสร์ หิรัญรักษ์ 56113400051 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 1 ล ำดับท่ี 35 นางสาวมัณฑิรา จารุสิริรังษี 56113400068 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 1 นางสาวเปรมวดี พรมจันทร์ 56503200006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 2 นางสาวพจนีย์ เรือนเพ็ชร 56503200015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 3 นางสาวมณีรัตน์ มณีรังษี 5680320013 16,125
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 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)
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กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 4 นางสาวฐิติพรรณ กรภัทร์กุลไพศาล 56803200058 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 5 นางสาวจิรสุดา กงก าป่ัน 56803200032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 6 นางสาวฐิติรัตน์ นิศานาถ 56503200061 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 7 นางสาวนุชจิรา พิมพ์กล่ า 56503200063 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 8 นางสาวปาณิศา จันทร์เนตร์ 56503200064 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 9 นางสาววิจิตรา ประสพสิน 56503200086 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 10 นางสาวสายธาน สุขเหลือ 56803200066 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 11 นายธีรพงศ์ ภพสูงเนิน 56503200042 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 12 นางสาวจิราพร ไชยพรม 56803200069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 13 นางสาวศิรินธร ค าเกตุ 56803200081 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 14 นางสาวนิภาพร สร้อยชัย 56803200041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 15 นางสาวสุนิสา ภักดีพันดอน 56113400082 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 16 นางสาวกรรณิกา ส้มเช้า 56803200083 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 17 นางสาวกัญญ์วรา เน่ืองจ านงค์ 56803200036 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 18 นางสาวจณิสตา ทาบุญเมือง 56803200049 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 19 นางสาวสุวิมล พราหมสกุล 56503200068 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 20 นางสาวนิลรัตน์ เรืองประพัฒน์ 56803200054 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 21 นางสาวกัณธิมา ภูมิประเสริฐ 56503200010 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 22 นางสาวโสมนภา ขันโท 56803200006 16,125



4

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 23 นางสาวอรสา ขยันสะการ 56503200007 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 24 นายภูมินทร์ คงชุ่ม 56803200064 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 25 นางสาวศศิประภา เนินค าภา 56803200010 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 26 นางสาวดารารัตน์ วังยิฉิม 56803200005 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 27 นางสาวรุ่งนภา ยอยรู้รอบ 56803200070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 28 นางสาวรมิดา ลอยสุวงค์ 56803200046 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 29 นางสาวสิวลี ขาวข า 56803200012 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 30 นางสาวอริสา ค ามวล 56803200045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 31 นางสาวลัดดาวัลย์ ทองหลง 56803200048 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 32 นางสาวนันทิยา เรียนดารา 56503200012 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 33 นางสาวสุมินตรา ระหังวา 56803200025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 2 ล ำดับท่ี 34 นางสาววิลาสินี วงษ์กวี 56803200004 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 1 นางสาววันวิสา บุระมิ 56803200055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 2 นางสาวสุภาภรณ์ พ่ึงกุศล 56803200073 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 3 ล ำดับท่ี 3 นายพีรพัฒน์ จันทร์นาลาว 56503200016 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 1 นางสาวกาญจนา กาธรรมมา 56813200008 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 2 เด็กหญิงกันติยา ยะมือ 56813200037 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 3 นางสาวนิภาวรรณ นันทตระกูลวงศ์ 56813200045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 4 นางสาวกนกวรรณ ตันดี 56813200060 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 5 นางสาววิไลวรรณ สีดาพันธ์ 56813200062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 6 นางสาวศิธาริณี วงศ์ชัย 56813200078 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 7 นางสาวเขมิกา ภูฆัง 565032000023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 8 นางสาวนัฐทิยา ศรีสมบัติ 56503200080 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 9 นางสาวผะคือ กุสุมาไพร 56813200038 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 10 นางสาวรัชณิพา เค็ตโลก 56813200041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 11 เด็กหญิงสุวนันท์ ขามะวัน 56813200002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 12 นางสาวจุฑาทิพย์ อุดสม 56813200040 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 13 นางสาวสุกัญญา แสงเท่าเธียร 56813200034 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 14 นางสาวสุกัญญา บุญเกิด 56503200101 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 15 นางสาววราลักษณ์ ไชยทน 56813200007 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 16 นางสาวพรนภา ใจเพชร 56813200039 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 17 นางสาวอภิญญา รอดชีวิต 56503200005 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 18 นางสาวสุรัสวดี สุกิน 56813200042 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 19 นางสาววาสนา ก าแพงล้อม 56503200074 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 20 นางสาวดวงสมร สมณะ 56813200017 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 21 นางสาวพิไลวรรณ โลกค าลือ 56813200055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 22 นางสาวพลอยไพลิน ตรีกัมลาศ 56503200067 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 23 นางสาวสุรีย์ แซ่ว้ือ 56813200035 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 24 นางสาวชลธิชา จูมัจฉะ 56503200041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 25 นางสาวธนิศา จอมแสง 56503200022 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 26 นางสาวจารุณี แซ่เห่อ 56813200006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 27 นางสาวมะลิวัลย์ ปูดอก 56813200005 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 28 นางสาวอรวรรณ ยอดแก้ว 56503200059 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 4 ล ำดับท่ี 29 นางสาวจารุวรรณ ตุ้ยค าลือ 56813200033 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1 นางสาวสกุลเกตุ เพ็ชร์สุค า 56813200025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 2 นางสาวบทมี อับดุลลาห์ 5811056604005 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 3 นายณัฎฐนันท์ แสงสุวรรณ์ 56813200019 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 4 นายวสิษฐพล ผาจวง 5711011180126 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 5 นางสาวจิราวรรณ นาจอมทอง 5711011320031 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 6 นายธนะภัทร์ บังวัน 5711011180035 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 7 นายธานิน จันทะมา 5811011445146 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 8 นางสาวชนาพร กองอุดม 5711056721109 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 9 นางสาววาสนา วงศ์สุวรรณ 5711011470051 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 10 นางสาวณัฐณิชา อัศวพาณิชย์กิจ 5711056605042 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 11 นางสาวสมิตานัน ทีค าเกตุ 5711011570066 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 12 นางสาวอาทิมา แช่มช่ืน 5711056990093 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 13 นางสาวจุฑามาศ นุ้ยเมือง 5711011553056 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 14 นางสาวพิชชาภา เพ็งพลา 5711056605017 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 15 นางสาวสมฤทัย ธนาพรเรืองศรี 5711011320078 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 16 นางสาวจิตติยา คุ้มภัย 5711056160136 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 17 นางสาวทิวาพร สุขเทพ 5711011180099 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 18 นายสุริยุทธ์ ภูแซม 5711011804021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 19 เด็กชายนฤเบศร์ เบ็ญพาด 5711011802090 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 20 เด็กหญิงศุภิสรา ญานะพันธ์ 5711011448120 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 21 นางสาวขวัญฤทัย ต่อมดวงแก้ว 5711056601066 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 22 นางสาวพรพิมล เพชรสุภา 5711011809002 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 23 นางสาวสุธีรรัตน์ พลายงาม 5811011814099 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 24 นายอนันตชัย ธรรมนิตย์ 5711011150028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 25 นางสาวณีรนุช ทองนาค 5711011940027 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 26 นางสาวพรทิพย์ เพียรทอง 5711011340067 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 27 นางสาวนทีกานต์ ฟูวงศ์ 5711011804101 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 28 นางสาวชญาดา วุ่นดอนไพร 5711011804099 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 29 เด็กชายวีรทรัพย์ อัศวรัตน์ 5711011804024 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 30 นายวีรยุทธ เมฆคุ้ม 5811011814084 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 31 นายณัฐวุฒิ ปานเกษม 5711012760124 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 32 นายสัตยา คงศรีดี 5711011180021 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 33 นางสาวปัณฑิตา สายบุตร 5711056601035 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 34 นางสาวญาณิศา ศรทอง 5711056721132 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 35 นายภาณุพงศ์ วรรณประภา 5811056721041 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 36 นางสาวจินตนา ช่ืนใจดี 5711011802081 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 37 นายภัคพงษ์ ฤทธ์ิค ารพ 5711011814010 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 38 นายนพพล แสงพระจันทร์ 5711011180045 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 39 นางสาวกมลชนก กองวิเศษ 5711056604030 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 40 นางสาวปิยพร สิริสรานนท์ 5811056723025 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 41 นางสาวฐิติวรรณ ภักด์ิโสภิศ 5711011809060 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 42 เด็กหญิงขวัญฟ้า จินตะนา 5711011320024 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 43 นายเดชประชา เพ็ชรภูมี 5711011804082 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 44 นายปองภพ ศิริโชติ 5711011820032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 45 นางสาวปรารถนา บุญก้ า  ุ56813200071 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 46 นางสาววลีพร เซ่งง่าย 5811011491048 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 47 นายวราวุธ บุญศรี 5711011570021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 48 นางสาวจุฑามาศ บุญสู่ 5711011320083 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 49 นางสาวพรรณศิริ ศรีธนขันธุ 5711011320015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 50 นางสาวขวัญภิรมย์ แก่นเมือง 56813200036 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 51 นายกิตติ อยู่เปรม 5711011801038 16,125



9

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 52 นายธงชัย คะลา 5711011804019 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 53 นางสาวพัชรีภรณ์ เครืออินทร์ 5711056990094 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 54 นางสาวนพวรรณ แววสี 5711011732028 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 55 นางสาวพรรัตน์ เจริญโกวิท 5711011804087 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 56 นางสาวกนกพร ขันชัยภูมิ 5711011448013 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 57 นางสาวศิริพร ร่มโพธ์ิ 5711011180091 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 58 นายสยาม กริมาร์ด 5711011446003 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 59 เด็กหญิงนวลอนงค์ ดอนมงคุณ 5711011491018 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 60 นางสาววณิชฌา จ าปาค า 5711056722034 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 61 นางสาวนารีรัตน์ แซ่ท้าว 5711056605014 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 62 นางสาวกัลยา สายุทธ 5711011820070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 63 นางสาวภัทริกา เสนารินทร์ 5711011320026 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 64 นางสาวดวงฤทัย ทองรอด 5711011553044 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 65 นายศิวกร แสงธรรมชัย 5711011180104 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 66 นางสาวชญานี สังข์ชัยภูมิ 5711011180042 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 67 เด็กหญิงจิรัญวดี ปะจิระภักด์ิ 1102002624183 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 68 นางสาวจันทิรา จันทรมณี 5711012760071 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 69 นางสาวศุลีรัตน์ วิเชียรฉาย 5711056605029 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 70 นางสาวหทัยรัตน์ หวังดี 56813200022 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 71 นางสาวเพ็ญจันทร์ แซ่ล้ิม 5711056990061 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 72 นางสาวกัลยา ดวงพล 5711011180121 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 73 นางสาวรวิกาล พูดงาม 5711011320055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 74 นายปัญญพนต์ คงศรี 5711011796015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 75 นางสาวศุภวรรณ หลงบางพลี 5911020660017 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 76 นางสาวกนกวรรณ ทิพย์มณี 5711056990059 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 77 นางสาวอรณีย์ โรจน์อัมพร 5711011445004 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 78 นางสาวอัจฉรา ดีโก๋ 5711056990020 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 79 นางสาวสุวิภา ยันตบุตร 5811056990084 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 80 นางสาวมุฑิตา เชิงฉลาด 5711011180077 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 81 นางสาวก่ิงแก้ว ศรีอินทร์สุด 5711011180078 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 82 นางสาววนิดา สุมะหิงพันธ์ุ 5711056990027 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 83 นางสาววลัยพรรณ มะลิวัน 5711011446067 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 84 นางสาวทิพปภา พาวงค์ 5711011809065 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 85 นางสาวเมทนี เพ็ชรกูล 5811056723018 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 86 นางสาวพิชญา โตแดง 5711050320098 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 87 นางสาวขนิษฐา อ้วนใหญ่ 56813200063 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 88 นางสาวสมฤทัย ประทุมไทย 5711056990084 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 89 นายกมล เตชะ 6011011805032 26,100
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นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 90 นางสาวณัฐริกา วังคะฮาต 5711056990071 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 91 นางสาวอาริสา จ้ิมจีน 5711011445087 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 92 นางสาวมยุรี ปุริปุณโน 5711011180070 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 93 นางสาวนฤมล ฉันธิกุล 5811011801058 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 94 นางสาวนิรชา ตรีอรรถ 5811011320020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 95 นางสาวสุวดี แสนระวัง 5711011460050 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 96 นางสาวชญาณี ทองเจิม 5711012760204 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 97 นางสาวนิรมล วงรักษา 56813200069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 98 นางสาวพรทิพย์ สีบุญ 5711056990068 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 99 นางสาวอารีรัตน์ บริบูรณ์ 5711056605010 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 100 นายธนานัท ทีจันทึก 5711011940114 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 101 นางสาวณัฐชา แสนศรี 5711011809013 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 102 นางสาวอินธุอร ซุ้มปรึกษา 5811011553008 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 103 นางสาวช่ืนนภา วงษ์ประทุม 5911011804079 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 104 นางสาวพราวพิลาศ ใยบัว 5711011320068 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 105 นางสาวบุญฑารัตน์ แก้วเบญจนุกุล 5811011448123 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 106 นายมานัส ช าปฏิ 5811011940004 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 107 นายฐิตินันท์ วิสุทธิแพทย์ 5811056723002 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 108 นายปิยะบุตร บูรพนาวิบูลย์ 5711011150025 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 109 นางสาวศุภักษร พลพวก 5711011809037 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 110 นางสาวปาลิตา วงษ์ลคร 5811056723050 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 111 นางสาวกุลนิดา คุ้มรักษ์ 5711011540070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 112 นางสาวศศิธร สายเนตร 5711011802079 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 113 นางสาวพรทิพย์ พ้ืนบาท 5811011820032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 114 นางสาวปรารถนา นนตะสี 5811011340076 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 115 นางสาวอัมราวดี นิลอาญา 5811011448094 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 116 นายภานุวัฒน์ ศิริลักษณ์ 5811056160018 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 117 นางสาวกนิษฐา กตัญญุตาภรณ์ 5711011809024 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 118 นางสาวณัฐชนก นครศรี 5711011180065 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 119 นางสาววิลาสิณี บุญจอง 5711011340046 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 120 นางสาวอมรรัตน์ จันทะคาม 5811056990099 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 121 นางสาวนิลวดี ชูเกล้ียง 5811011470084 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 122 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ซายแก้ว 56813200021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 123 นางสาวพจมาลย์ เทศขัน 5711011320085 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 124 นางสาวกฤษณา เหมยม 5811011814087 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 125 นางสาวปนัดดา แสนฉลาด 5711011570060 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 126 นางสาวจรัสลักขณ์ วังถา 5811011540036 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 127 นางสาวสาวิตรี นิยม 5711056605009 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 128 นางสาวชลธิทรา ทามนต์ 5811011806013 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 129 นางสาวเบญจมาศ จันทพุฒ 5711011446092 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 130 นางสาวมินตรา ปทุมสูตร 5811011470085 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 131 เด็กหญิงนารีรัตน์ มะลิวัลย์ 5811011806015 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 132 นางสาวศรัณยา ทวีพันธ์ุ 5811011445043 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 133 นายนพลักษณ์ ชาจีน 5811011804043 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 134 นางสาวอรอุมา สงสว่าง 5811011809028 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 135 นางสาวหทัยชนก สารสุรินทร์ 56813200010 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 136 นางสาวศิริลักษณ์ ก๋องดี 5811011809070 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 137 นางสาวมนัสวีร์ ศรีขวัญใจ 5711011940003 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 138 นางสาวกชกร โอปัน 5711011340003 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 139 นางสาววรรณวิมล โพธ์ิงาม 5711056160069 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 140 นางสาวจุฑามาศ ลือมอญ 5711011804023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 141 นางสาวปาริชาติ ผลบุญ 5911056601016 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 142 นางสาวเพ็ญนภา กองรัมย์ 5811011809079 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 143 นางสาวสุดารัตน์ ต าหนิดี 5811011448025 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 144 นางสาวศิรดา แรมลี 5711011340074 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 145 นางสาวธัญวรรณ ร่ืนเริง 5711011340079 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 146 นางสาววรุญญา หรุ่นโพธ์ิ 5811011820025 16,125
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นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 147 นางสาววรินทร์ทิรา วังสมอ 5711011940049 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 148 นางสาวอัจฉรา เย็นใจ 5711011809020 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 149 นางสาวนัฐริกา ควบพิมาย 5811056601078 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 150 นายอภิภัทร ศรีบุระ 5711011796048 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 151 นางสาวกนกรัชต์ นิราภัย 5711011796020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 152 นางสาวนิรชา ทันโคกกรวด 5911056731009 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 153 นางสาวอัญชลีกร บุญมาก 5811011802058 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 154 นางสาวจิราภรณ์ แก้วก าพล 5711056990073 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 155 นางสาวปิยธาริน สุริยวโรภาส 5811011460057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 156 นางสาวศุภนิดา แช่มช้อย 5711056604045 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 157 เด็กหญิงณฐพร เท่ียงทุ่ง 5811056180049 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 158 นางสาวนิศารัตน์ รังสิยานุพงศ์ 5711011320086 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 159 นางสาวพรศิตา สร้อยจิตร 5711011460070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 160 นางสาวกฤษณา คิงขุนทด 5711056605002 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 161 นางสาวกาญจนา แซ่ล้ี 5811011796006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 162 นายอรรถพล ค าภาค 5711011520005 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 163 นางสาวจุฬาลักษณ์ สาคร 5811056605006 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 164 นางสาวกรรณิการ์ บางลาภ 5811011809080 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 165 นางสาวชลธิชา เปล่ียนโมฬี 5711011491039 17,350



15

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 166 นางสาวณัฐกานต์ เจริญพันธ์ 5711011445006 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 167 นางสาวณัฐธิดา ตูยะปาละ 5811011801051 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 168 นางสาวก่ิงกาญจน์ สวัสดี 5711011460098 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 169 นายณัชพล ฉ่อยทนงค์ 5911012760200 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 170 นางสาวหทัยชนก หวังประสพกลาง 5711011340059 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 171 นางสาวนลินี ปานแก้ว 5711011940063 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 172 นางสาวพนัชกร บุญชูวงศ์ 5711012760200 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 173 นางสาวพีรดา ขันติวงษ์ 5711011320069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 174 นางสาววราภรณ์ อุทัยไขย 5811011804048 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 175 เด็กหญิงสิดาพร ป้อสีลา 5711011445049 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 176 นางสาวณัฐชยา ศรีกุล 5711011820025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 177 นายเฉลิมพล ต่อฑีฆะ 5711011820014 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 178 นางสาวกฤษณา ใจดี 5711056601071 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 179 นางสาวมาลินี พลเรียบ 5711011820022 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 180 นางสาววรกานต์ สุขกระโทก 5811012760031 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 181 นางสาวณัฎฐณิชา โชคสกุลทรัพย์ 5811056721042 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 182 นางสาวอรุณวรรณ ป่ันศิริ 5811056605010 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 183 นางสาวศศิวิมล ประถิน 5811011460108 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 184 นายนวภัทร์ กลอนดอน 5911056605002 17,350



16

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 185 นางสาวชลิตา เปล่ียนไธสง 5911011320002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 186 นางสาวสุทธิดา รักษา 5811011340079 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 187 นายฉันทัช โสนะชัย 5811056180061 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 188 นางสาวปิยวรรณ เก้ือสกุล 5811056180051 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 189 นางสาวโสภิดา ไพนรินทร์ 5811011570072 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 190 นางสาววรานันท์ วรรณวิไลย 5711011445089 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 191 นางสาวสุวรรณา วงรถ 5811011804054 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 192 นางสาวลลิดาพรรณ สมณะ 5811011320013 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 193 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรกุล 5811056605052 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 194 นางสาวสุกัญญา วิชิต 5811011820021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 195 นางสาวสุดารัตน์ สีสัน 5811001340054 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 196 นางสาวศิจิยา ผ่ึงผดุง 5711011804020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 197 นางสาวรัตน์ติการ สร้อยมาศ 5711011150041 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 198 นายวีรภัทร ช่วยงาน 5711011570006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 199 นางสาวอังคณา คงกระพันธ์ 5811011570084 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 200 นางสาวลักขณา ชูพุทธพงศ์ 5811012760139 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 201 นางสาวน้ าเพชร แสวงดิลก 5811056990062 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 202 นางสาวประภาพรรณ เรืองอร่าม 5811056723007 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 203 นายพิสิทธ์ิ ทรัพย์เกิด 5711056990077 30,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 204 นางสาวกมลชนก ลิขิตชัยรุ่งเรือง 5711056601046 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 205 นายฐิติวัสส์ คูเมือง 5711056605016 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 206 นายเลิศรัตน์ ไวยสุขศรี 5811056731024 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 207 นางสาวภัสฎาภรณ์ บุญโต 5811011460054 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 208 นางสาวสุพรรษา สุรินทร์ 5082539 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 209 นางสาวชลธิชา ชูช่วย 5711011180051 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 210 นางสาวสุวนันท์ ถาวงค์ 56813200009 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 211 นางสาวอัมพิกา เขียวดี 56813200082 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 212 นางสาวปิยพร ค าศรี 5911056990041 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 213 นางสาวจิตรทิวา บัวจันทร์ 5711012760053 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 214 นางสาวศศิวิมล นุ้ยสวี 5711011460109 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 215 นางสาวบุษบากร ดีเลิศ 5711011809091 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 216 นายชัยรัตน์ นาคกล่ า 5811012760123 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 217 นายธรรมรัตน์ ประพฤติดี 5811011445105 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 218 นางสาวอินทิรา ธรรมะ 5811011540047 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 219 นางสาวณัฐริกา แก้วค า 5811011460096 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 220 นางสาววิจิตรา สุริยโชติ 5811011448124 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 221 นางสาวมาริษา วิวาสุขุ 5711056605020 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 222 นายธนกร นิยมสุข 5711011805010 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 223 นางสาวสุภาวดี สุขสีแก้ว 5711011940046 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 224 นางสาววิภาดา วงษาหล้า 5811011448180 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 225 นางสาวรัตติยา สุขเนตร์ 5711056601036 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 226 นางสาวดลฤทัย แปลนกลาง 5711056731013 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 227 นายวรกมล จันทร์ศรี 5811011448162 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 228 นางสาวสุภนันท์ ขาวนาเข 5811011820126 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 229 นางสาวศุทธินี จ้อยรักษา 5811011445055 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 230 นางสาวสุพัตรา สินลาลับ 5711056601040 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 231 นายเอกรัตน์ แจ้งสว่าง 5711011448055 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 232 นางสาวปรียาภรณ์ บังคุณ 5711056601001 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 233 นางสาวธัญชนก วรรณสมพร 5711011180038 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 234 นางสาวแพรวพรรณ บุญยะกา 5711011470048 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 235 นางสาวปรางค์ทิพย์ รักบ ารุง 5711011460051 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 236 นางสาวอัจฉรา จินดาเจ่ีย 571101118046 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 237 นางสาวเก็จวิภัค สิงห์วรรัชต์ 5811011320058 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 238 นางสาววราลี ทรงหยง 5811056601073 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 239 นางสาวทิพย์สุมณ ยอดดี 5711056601024 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 240 นางสาวนุชสรา ภารวิจิตร 5911011340014 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 241 นางสาวรสรินทร์ มงคลศิริ 5811011448157 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 242 นางสาวอภิญญา กิจวิชา 5811056605024 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 243 นางสาวอรวรรณ์ ร้องทรัพย์ 5811056605025 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 244 นางสาวปรารถนา นาโล 5911011030005 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 245 นางสาวอัจฉราพร ลอยล่ิว 5711011491041 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 246 นางสาวหทัยวรรณ พ่วงสุวรรณ 5911011340085 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 247 นางสาวศิริพร โสประดับ 5711056604014 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 248 นางสาววลีรัตน์ เอ้ืออารีย์ 5711056601004 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 249 นายธนภัทร บุตรวงษ์ 5711011460073 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 250 นางสาวณิชกมล วรรณพรหม 5811011030025 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 251 นางสาวแก้วกัลยา สุดารักษ์ 5811056605001 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 252 นางสาวศศิวรรณ บุญพิมพ์ 5711056601039 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 253 นางสาวมานิตา กฤษณรังคุณ 5711011820062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 254 นายชานนท์ รักษาวงค์ 5711011820057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 255 นางสาววาสนา ทาประสงค์ 5711011150027 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 256 นางสาวอรทัย เครือวัลย์ 5711011570029 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 257 นางสาวศิริประภา ศรีชมภู 5811011320005 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 258 นายชยพล หงษ์เวียงจันทร์ 5911011553082 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 259 นางสาวทิพานัน บัวเด่น 5911056990059 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 260 นางสาวปารวี เปรมสุขดี 5711056605047 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 261 นางสาวชนกสุดา หมดชัยภูมิ 5811011460063 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 262 นายจิรภัทร อุตสาหะ 5711011446091 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 263 นางสาวพิชญา ดีเด่น 5911011320001 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 264 นางสาวพรพิมล ทนันท์ชัย 5711056601068 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 265 นางสาวสุรถมงคล โพธ์ิทอง 5711011540067 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 266 นางสาวธัญนัฐ สุขวิจิตร 5711011820084 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 267 นางสาวจินตนา สุขงาม 5711011340073 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 268 นางสาวจินตนา มะริด 5811011448186 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 269 นายนราธิป อุปไชย 5811056160060 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 270 นางสาวนภาภรณ์ พรหมสุข 5711011448078 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 271 นางสาวจินตนา กล่ินกุหลาบ 5711011340019 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 272 นางสาวเพ็ญพิชชา มีสันเทียะ 5711012760145 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 273 นางสาวสุรางคณา ไข่มุกข์ 5711056990067 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 274 นางสาวกรรณิการ์ ระดับแก้ว 5711056990062 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 275 เด็กหญิงชลนิกานต์ ติละ 5711011804004 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 276 นางสาวธณัชชา นวรัตน์ 5711011460028 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 277 นางสาวขวัญชีวา วงศ์เกิด 5711056731012 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 278 นางสาวจตุพร นอขุนทด 5711011180115 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 279 นางสาวศุจินธรา นครไทย 5811056601033 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 280 นางสาวปิยรัตน์ เมืองแก้ว 5711056601037 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 281 นางสาวเนตรกมล ปทุมสูตร 5711011801007 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 282 นางสาวแขสุดา วิทยาสิงห์ 5711056601033 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 283 นางสาวดวงพร พรมดี 5811056601094 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 284 นายชัชวาลย์ สมบูรณ์ 5811011801024 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 285 นางสาวขวัญสุคนธ์ หาญทองดี 5711056604038 17,350

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 286
นางสาวสุขธัชญาทิพย์ ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา

5911011553071 16,125

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 287 นางสาวอมิตา คงอ่ิม 5711011520021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 288 นายวิศุทธ์ิ กิจธนาพรอนันท์ 5911011802005 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 289 นางสาวกมลชนก ซ่ือสุนทร 5711011804048 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 290 นางสาวพัชรี ชมวงษ์ 5711011340076 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 291 นางสาววนิดา ประยูร 5711011470059 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 292 นางสาวจันทร์จิรา รุ่งเรือง 5711011804061 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 293 นางสาวอุทุมพร กิจเจริญ 5711056990026 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 294 นายเบญจพล จงเจริญชัยวงศ์ 5711011446004 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 295 นางสาวเนตรนรินทร์ เสง่ียมศักด์ิ 5811011805014 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 296 นางสาวปิยะพร ครุฑธา 5911011510005 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 297 นางสาวอรทัย อภิชัยกุล 5711056721129 20,250



22

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 298 นางสาวน้ าทิพย์ เมืองปลอด 5711011801017 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 299 นายนวพล ม่วงผ้ึง 5711011570056 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 300 นางสาววิลาสินี กล่อมขาว 5711056731016 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 301 นายนัทชัย จอมทอง 5811011732049 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 302 นางสาวพรวิภา ยุงกุล 5911011030025 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 303 นางสาวณัฐติมาศ ถาวรพงษ์ 5711011804043 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 304 นายอาทิตย์ อัมพุช 5711056990032 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 305 นางสาวจิระวดี สุขวิทย์ 5711011180013 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 306 นางสาวสมัชญา เกตุงาม 5711011809019 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 307 นางสาวอรอนงค์ เดชกัลยา 5811056990111 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 308 นางสาวมัชฌิมา รูปไข่ 5811011805069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 309 นางสาวสุณิษา มาศหิรัญ 5711011320025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 310 นางสาวสุพรรณษา ฟักล าพู 5711011801082 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 311 นางสาวณัฐมน ห่วงแก้ว 5811056180028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 312 นางสาวพิลัมภา สกุลแพทย์ 5711011180122 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 313 นายสรศักด์ิ ประทิศ 5711056723010 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 314 นางสาวกาญจนา เกตุแก้ว 5911056160087 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 315 นางสาวลักคณา แซ่ตัน 5711011820024 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 316 นางสาวปวีณา แช่มช้อย 5711011460052 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 317 นางสาวเบญจวรรณ อุ่นใจเพ่ือน 5711011180015 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 318 นายสิรวิชญ์ คงภิบาล 5711056160099 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 319 นางสาวณัฐวดี ทะนุชิต 5811011804050 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 320 นางสาวพิไลลักษณ์ จีนหนู 5811011510051 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 321 นายฐาณุวัชร์ ปัญญาพสุธารุจี 5811056731007 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 322 นางสาวนุสบา เจริญสิรกุลชัย 5711011491034 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 323 นางสาวณัฐพร แก้วม่วง 5711011570036 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 324 นางสาวสตรีรัตน์ สมราษี 5811056150018 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 325 นายศิริโชค จงชนะ 5911056601037 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 326 นางสาวสลิลทิพย์ พูนผล 5711011802105 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 327 นายนพดล เจริญทรัพย์ 5811056605072 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 328 นางสาววิไลลักษณ์ มาโรจน์ 5911011510078 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 329 นางสาววริศรา วิทูล 5711011553015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 330 นางสาวสุชาดา ฟักเมือง 5711011732025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 331 นางสาวณัฏฐ์ชญาดา เจริญธนาเวสน์ 5711011320075 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 332 นางสาวศิรินันท์ สกุลรักษ์ 5811056605014 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 333 นางสาวสโรชา อุดไว 5711056990021 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 334 นางสาวอารีรัตน์ ม่วงศิลา 5711011470041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 335 นางสาวอมรรัตน์ บุญตา 5711011805023 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 336 นางสาววรรณภา ไชยาโส 5711056601034 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 337 นางสาวพิชญา แดงพยนต์ 5711056604011 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 338 นางสาวไอรยา ไชยมงคล 5711056990056 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 339 นางสาวนภัสสร อ่ิมพุ่ม 5911011802022 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 340 นางสาวสุภาวดี แก้วหาญ 5711056601050 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 341 นางสาวนันท์นภัส ทะวงษ์เงิน 5711056605057 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 342 นางสาวรัฐธิดา บุญศรีภูมิ 5911056605001 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 343 นายกิตติพงศ์ แซ่เฮ้ง 5711011570072 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 344 นางสาวสุทธิดา ศรีภูวงษ์ 571101115034 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 345 นางสาววราพร มาลีหวล 5711011801070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 346 นางสาวปริมประภา จันทร์ชูผล 5711011809058 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 347 นางสาวจีรภัทร์ ฉัตรมยูรวงศ์ 5911011806051 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 348 นางสาวนวลวรรณ วิไลลักษณ์ 5711011804036 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 349 นายวทัญญู สาแก้ว 5711011510045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 350 นางสาวพิมพ์ พระพรหม 5811011320043 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 351 นางสาวทิพย์เนตร ดีสอน 5811011460084 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 352 นางสาวปทิตตา บริรักษ์ 5711011820020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 353 นางสาวเนตรชนก ทรงทรัพย์ 5711011320050 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 354 นางสาววันสา อู๋สูงเนิน 5711011510077 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 355 เด็กหญิงปรียา ไชยวงค์ 5711011448130 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 356 นางสาวอารยา แสนไม้ 5711056721068 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 357 นายสหรัฐ รุ่งเรือง 5911056990004 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 358 นางสาววิรากร แจ้งเสมอ 5711056160125 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 359 นางสาวนุจรี เทพโภชน์ 5711056605059 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 360 นางสาวณัฐริกา อินทร์ทองคุ้ม 5711011553078 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 361 นางสาวนพวรรณ โลหะจินดา 5811056150051 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 362 นายอภิรติ เสนาธิบดี 5811056150019 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 363 นางสาวสุนิสา ศรีสุวรรณ 5711056721023 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 364 นางสาวชลิตา ดาวลอย 5811056150005 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 365 นางสาวณัฐชยา ชิณกะธรรม 5711011820023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 366 นางสาวรสสุคนธ์ บุศนุกูล 5911056180040 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 367 นางสาวกฤติมา ตาดทอง 5711011460118 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 368 นางสาวฉันท์ธิชา สวนกูล 5711011446128 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 369 นางสาวสุทธญาณ์ กล่ินหอม 5911056990009 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 370 นางสาวพุธิตา อยู่เจริญทรัพย์ 5711011445032 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 371 นางสาวพิมพ์รภัส พิไชยหล้า 5711011470044 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 372 นายวรวุฒิ ชูชุ่ม 5711011448041 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 373 นางสาวอุษา ศุภสามเสน u5711011802104 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 374 นางสาวกมลชนก เอ้ืออักษร 5711056601056 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 375 นางสาวชุดาภา โลหะจินดา 5711011820077 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 376 นางสาวศิริกัญญา โพธิกะ 5711056605007 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 377 นางสาวเพ็ญนิภา ปานค า 5711056601043 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 378 นางสาวอารยา เหมหมาด 5711011510092 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 379 นางสาวเปรมฤดี ขุนราม 5711011520063 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 380 นางสาวอรพนา เห็มชูย่ิง 5711011805032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 381 นายกันดิศ วัยรูป 5711056605054 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 382 นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญมาก 5711011180086 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 383 นางสาวอริสา แฟมไธสง 5711056990024 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 384 นางสาวสายฝน โซนายา 5711011470032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 385 นายศุภกิตต์ิ สกุณี 5711056604017 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 386 นางสาวสุธาทิพย์ ขันสูงเนิน 5711012760223 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 387 นายณัฐพล กองทุ่งมน 5711011180019 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 388 นางสาวเกษรา ราชสีหา 5811056990102 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 389 นายรัชฎาภรณ์ มาลาศรี 5711012760168 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 390 นางสาวธวัลรัตน์ พันธ์ุแก่นเพชร 5711011320018 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 391 นางสาวอรษา ศรีบุญธรรม 5711011180107 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 392 นางสาวโกมลดา วงษ์สวัสด์ิ 5811056601029 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 393 นางสาวมาลีนา คริสติน บัคลีย์ 5711011446036 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 394 นายภาณุวัฒน์ ตันจีย์บุญย์ 5911056722086 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 395 นางสาวนริศรา ตนภู 5711056990029 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 396 นางสาวจรินทร เลขะวัฒนะ 5811011340107 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 397 นางสาวพัชราภรณ์ จันทรเภา 5711056605063 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 398 นายเจษฎา ชินวงษ์ 5711011805057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 399 นางสาวสุภาพร บูรณะ 5811011540078 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 400 นายวิศิษฎ เช้ือวงค์พรม 5711056723034 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 401 นางสาวเจนจิรา ปรีชา 5811011510004 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 402 นางสาวนุสบา จัดเกษกรณ์ 5711056601042 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 403 นางสาวจริยา จิตรดี 5711056731009 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 404 นางสาวนวลนภา จันผกา 5811011340029 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 405 นางสาวอัญชลี ประดับศรี 5811056990090 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 406 นางสาวนารี เพ็งไพบูลย์ 5811011820115 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 407 นายเอกพล แก้วคนฑา 5711011570040 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 408 นางสาวจิราพร ศักด์ิสุภาพ 5711011801075 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 409 นางสาวกาญจนาพร อาคะพงษ์ 5911011510110 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 410 นางสาววรกานต์ สุขจ ารัส 5711011801086 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 411 นางสาวกมลวรรณ เอ้ืออักษร 5711011447011 33,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 412 นางสาวกิตติยา แก้วใสแสง 5811011820044 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 413 นายเทิดศักด์ิ สามศรีโพธ์ิแก้ว 5811011820024 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 414 นางสาวฐิติมา สุขสุแดน 5711011804005 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 415 นางสาววณิชยา สุขวงศ์ 5911056990083 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 416 นางสาวเพียงรุ้ง เย็นนภา 5711056723008 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 417 นางสาวศิริพร แก้วมีชัยเจริญย่ิง 5711056723009 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 418 นางสาวศิริพร บัวงง 5711011804045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 419 นายสุวิจักขณ์ ผิวพอใช้ 5811011491035 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 420 นางสาวสุนันทา ดีพรม 5711011809032 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 421 นางสาวเมธปิยา เซาะลอ 5711056731014 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 422 นางสาวพัชราพร สุขสงวน 5711056605051 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 423 นางสาวสวรรยา พิมพ์จันทร์ 5811056990038 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 424 นางสาวสุทธิตา ห้วยหงษ์ทอง 5811011448109 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 425 นางสาวกมลรัตน์ เศรษฐศุภกูล 5711011448106 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 426 นางสาวพัฒน์ตราภรณ์ วิพัฒน์ครุฑ 5711011180103 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 427 นางสาวสิริพร ล้ิมเจริญ 5811011820070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 428 นายมารุต มนตรี 5811012760175 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 429 นางสาวนิตยา แก้วเพ็ชร 5711056605046 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 430 นางสาวเยาวนาฏ ยะมา 5811056990124 30,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 431 เด็กหญิงพาระดา สถิตค่าย 5811056605058 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 432 นางสาววศิณี เถรว่อง 5711011809011 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 433 นางสาวณัฐชา ค าแก้ว 5811056990110 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 434 นางสาววรรณี ไซทอง 5811056601070 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 435 นายอมรเทพ ดงเย็น 5711056601077 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 436 นางสาวนิรมล โทบุตร 5811011460078 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 437 นางสาวปภาณัช อยู่กลัด 5711011180094 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 438 นางสาวพิมพ์ยาภัส พิไชยหล้า 5711011470045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 439 นายเจษฎา กรอบมุข 5711011180025 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 440 นางสาววิภารัตน์ ระหา 5711011820080 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 441 นางสาวพิมพ์นิรันดร์ ศรีวะสุทธ์ิ 5711056990042 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 442 นางสาวจีราภรณ์ สอนพงษ์ 5811056605028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 443 นายปริทัศน์ ทัชติยาพล 5711056990033 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 444 นางสาวนภัสสร พงศ์ดีตระกูล 5811011320070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 445 นางสาวขวัญหฤทัย อินท า 5811011809061 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 446 นางสาวสุภัสสร วงค์หนัก 5811056990079 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 447 นายวานิศักด์ิ สิทธิ 5711011570065 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 448 นางสาวกาญจนาภรณ์ ขันธพงษ์ 5811056605067 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 449 นางสาวอัจฉราพรรณ ศรียันต์ 5811056150017 17,350



30

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 450 นางสาวเบญจมาศ ศรีบัวลา 5711011150047 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 451 นางสาวกมลวรรณ จ านงค์จิตร 5811011340042 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 452 นางสาวกนกนันท์ ไชยวงค์ 5911011320033 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 453 นางสาวชนินาถ พงษ์ขันธ์ 5811011820108 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 454 นางสาวนิภาภรณ์ ก่ิงทวยหาญ 5711011180002 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 455 นางสาวพิจิตรา พิลาวงค์ 5711056722046 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 456 นางสาวศิริอร ชมภูศรี 5711056990008 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 457 นางสาวพรสุดา ประพัศรางค์ 5811011320061 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 458 นางสาวพวงแก้ว วายประโคน 5811011809081 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 459 นางสาวปฏิมากรณ์ พรมเสน 5711011809084 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 460 นางสาวพรพรรณ โลหะกาลก 5711011809086 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 461 นางสาวดาลิกา กันยา 5811056990065 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 462 นางสาวธมลวรรณ สรีระศาสตร์ 5711056731015 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 463 นางสาวธนพร เซ่ียงเห็น 5711011820027 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 464 นางสาวณัฐกานต์ อุตชา 5811056990004 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 465 นางสาวธนาภรณ์ บุญเพ่ิม 5811056990005 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 466 นายสุชานนท์ ท าทวี 5711011150051 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 467 นางสาวอรนุช คงเดช 5711011510057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 468 นางสาวนันทรัตน์ คลังจันทร์ 5911056601043 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 469 นางสาวสุรัตนา แก้วมณีสิทธิกุล 5811056601072 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 470 นางสาวนิธินันท์ ธนายศสวัสด์ิ 5811056721085 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 471 นางสาวชุติภัคมณฑ์ สัมฤทธ์ิดี 5811056722054 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 472 นายอิทธิเดช พาบุ 5911056990100 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 473 นางสาวเมย์ลดา หม่อมโดก 5811056601042 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 474 นางสาวสุนารี โพธ์ิเต้ีย 5811056601039 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 475 นางสาวภัทรวรรณ กันทวี 5811011804047 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 476 นางสาวพรหมพร แย้มชัย 5811011030026 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 477 นางสาววิลาวัณย์ การัมย์ 5811056605034 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 478 นางสาววาสิฐี กิริรัมย์ 5811056605035 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 479 นางสาวจุฬารัตน์ ชัยขันธ์ 5811056160047 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 480 นางสาวเจนจิรา อินัง 5811056990094 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 481 นางสาวชุติมา นารินทร์ 5811012760021 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 482 นางสาวธัญจิรา ศรีอุตตะ 5811056990095 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 483 นางสาวกนกวรรณ พงษ์ขันธ์ 5811011820033 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 484 นางสาวกนกพร สุรินทร์ 5911011460018 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 485 นางสาวณัฐวรรณ ทองโสมาส 5811011445064 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 486 นางสาวกนิษฐา สังข์คร 5811011940065 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 487 นางสาวศศิธร ศรีรักษ์ 5811011814002 19,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 488 นางสาวปิยพร วิสระพันธ์ุ 5811012760118 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 489 นางสาวเลอลักษณ์ หมกทอง 5911011804021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 490 นางสาวสิรินภา ก้อนกลาง 5811056605068 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 491 นางสาวจุฑาทิพย์ พลาผล 5811011320064 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 492 นางสาวบุษยา ผดุงภักดี 5811011540058 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 493 นางสาวถิรนันท์ คงอยู่ 5811011804049 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 494 นายกิตติศักด์ิ ศรีหอม 1779800157940 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 495 นางสาวณัฐธิดา ปัญญาวงศ์ 5811056990012 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 496 นางสาวศุภิสรา ศรีนาวาวงศ์ 5811011460028 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 497 เด็กชายชวลิต บุญคง 5911011460124 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 498 นางสาวพรรณวดี แสงจันทร์ u5811012760102 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 499 นางสาววนิดา ทองหาญ 5811011448091 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 500 นางสาววนัสนันท์ ตรงดี 5811011448153 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 501 นายจิรัฐติกร ปารี 5811012760058 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 502 นางสาวอภิญญา ทุมลา 5811011553024 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 503 นางสาวรุ่งรัศมี วังสงคราม 5811011448024 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 504 นายณพงศ์ อินทะปัดถา 5811011732037 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 505 นายจิรพนธ์ บุญเพ็ญ 5811056723053 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 506 นางสาวนุสบา อนุพันธ์ 5811056150015 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 507 นางสาวกนกวรรณ บัวผัด 5811056990120 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 508 นางสาวนิตติยา ไชยโยธา 5811056150034 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 509 นางสาวจิราภรณ์ ผงผานอก 5811056731002 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 510 นางสาวกุสุมา สุจริต 5811011809054 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 511 นางสาวทอฝัน นามวงษ์ 5811056990092 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 512 นางสาวสนธิญา ชารีพร 5811056721030 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 513 นางสาวพัชรินทร์ สังข์เงิน 5811011320004 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 514 นางสาวรุ่งไพลิน ดีแย้ม 5811011470004 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 515 นางสาวศรัญญา ขุนอินทร์ 5811056990021 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 516 นางสาวขวัญตา ฉายแก้ว 5811011460067 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 517 นางสาวรติพร หอมขจร 5911056180030 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 518 นางสาวปิยาพัชร แก้วสีม่วง 5811011320065 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 519 นางสาวปนัดดา จันทรเสนา 5811011801008 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 520 นางสาววิภารัตน์ ซ้อนจันทร์ 5911011460121 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 521 นางสาวสิริรัตน์ วีระรักษ์เดชา 5811056601025 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 522 นายจุฑาสิทธ์ิ รุ่งสว่าง 5811011820128 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 523 นางสาวเจนจิรา พรมอุนาถ 5811011340085 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 524 นางสาวนันทิยา ต่างสี 5811011553044 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 525 นางสาวกาญจนา ธีรธิติไชย 5811012760107 16,625
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 526 นางสาวมินตรา บรรทะจิตร์ 5911011340005 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 527 นางสาวอภิชญา ครุฑรัมย์ 5811056605002 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 528 นางสาวหวันยิหวา จันทร์ข่ิน 5811011732047 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 529 นางสาววิโรบล เนาวราช 5811056731015 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 530 นางสาวดวงนฤมล พลภัทรพิเศษกุล 5911011320025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 531 นางสาวสุวิมล ทองชิตร 5911011460004 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 532 นางสาวรัตติกาล ทานอก 5811056780018 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 533 นางสาวรัตติยา ทานอก 5811056180017 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 534 นางสาวธารารัตน์ ธนาคุณ 5811011820110 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 535 นางสาวหฤทัย ทองจันทร์ 5811056990070 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 536 นางสาววันสงกรานต์ โนทา 5811056601091 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 537 นางสาวธนพร เจ้าปัญญา 5811056605048 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 538 นายภูวนัย อุปมา 5911056605067 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 539 นางสาววัชรี จิตอารี 5811056990057 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 540 นายวศิน เตชพูนสุข 5811011520017 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 541 นางสาวสุภาวินี สีดานุช 5811011510011 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 542 นางสาวกัญญารัตน์ สุดสวาท 5811011448174 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 543 นางสาววนาลี เจริญทอง 5811011809060 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 544 นางสาวจุฑามาศ ครองชีพ 5811011809045 20,820



35

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 545 นายอรรถพล ผดุ้งกูล 5911012760152 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 546 นายสุทธิพร คงรักษ์ 5911011804037 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 547 นางสาวปิยวรรณ พันวิไล 5811056721046 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 548 นางสาวอรพิน พูลเพ่ิม 5811011553006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 549 นายจิตรภณ บรรณา 5811056601004 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 550 นางสาวนวภรณ์ ชมช่ืน 5811011732034 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 551 นางสาวจินดารัตน์ โต้โล้ง 5811056601023 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 552 นางสาวณหทัย ปสาทรัตน์ 5811056990060 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 553 นางสาวธีรานี วิวัฒน์บวรกุล 5811011809032 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 554 นางสาวสรัญพร พุ่มสงวน 5811011520055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 555 นายณัฐชนน เทียนสันต์ 5811011460095 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 556 นางสาวธัญญามาศ วัฒโน 5811011491007 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 557 นางสาวสินาภรณ์ โพปัญญะ 5811056731006 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 558 นายนวพล ไชยวงค์ 5811056990011 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 559 นางสาวชฎาพร จูสิงห์ 5811011802070 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 560 นางสาวณัฐชยา แป้นสดใส 5911056990024 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 561 นางสาวพรลภัทร ไม้แก้ว 5811011320028 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 562 นางสาวนันทิยา คนคล่อง 5811011448090 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 563 นายธวัชชัย พรหมไหม 5811011460076 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 564 นายประสิทธ์ิ กัลโยธิน 5811056723046 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 565 นางสาวศุภัศรา ก่ัวพานิช 5911011320007 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 566 นางสาวกชนันท์ ทองล้อม 5811011448163 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 567 นางสาวแพรตะวัน ศิริโท 5811056160011 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 568 นางสาวรุ่งนภา วาสุกรี 5811011340084 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 569 นางสาวปนัดดา อินทนา 5811011820017 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 570 นางสาวปัณฑารีย์ แย้มสระโส 5811011340096 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 571 นายสิรวิชญ์ กตัญญสูตร์ 5811056160017 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 572 นางสาวมธุรดา สุขผล 5811011809039 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 573 นางสาวณัฐริกา วงษ์เทศ 5811011732067 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 574 นางสาวชุลีรัตน์ แก้วค าภา 5811056990075 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 575 นายดุษิต ศรีอินทร์ 5811011448062 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 576 นางสาววาสนา ไหมทอง 5811011570059 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 577 นายธีรพงษ์ จรเกตุ 5811011460017 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 578 นางสาวสุวิชาดา รัตนาวิวัฒน์ 5811011809009 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 579 นางสาวนุชนาถ โพธิขวัญ 5811056150010 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 580 นางสาวศศิกานต์ พอใจ 5911056990043 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 581 นางสาวเบญจวรรณ สุ่มอุดม 5811056150048 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 582 นางสาวอัมพร หงษ์ค ามี 5811011804067 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 583 นางสาวกาญจนา เหลือล้ า 5811056990054 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 584 นางสาวศิริภรณ์ ปะกะตัง 5811011820010 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 585 นายภานุพงศ์ จารีมุข 5911011520024 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 586 นางสาววรรณรัตน์ รัตจะรันทร์ 5811056990042 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 587 นางสาวศศินันท์ ศรีรุ่งเรืองกิจ 5811011445065 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 588 นางสาวประภาพร ศิริย้ิมแย้ม 5811056604017 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 589 นายธันวา บุญมีรอด 5811011802087 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 590 นางสาวเจนจิรา พิมเพาะ 5811011804021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 591 นางสาวสุภาวรรณ พลดอน 5811011570005 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 592 นางสาวพรนภา เสาเวียง 5811056990117 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 593 นางสาวรุจิรา นาจังหาร 5811056990029 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 594 นางสาวนิสรีน เหมรัญ 5811056601031 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 595 นางสาวพิมพาพร ศรีคุณ 5811011820102 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 596 นายณัฐพล วงษ์ขัน 5811011445134 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 597 นางสาวรจนา ประไพมาลี 5811011448002 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 598 นางสาวชุลีกร ทองนาค 5811011470038 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 599 นางสาวนฤมล ศิริคติพจน์ 5811011448134 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 600 นายสิทธิพัฒน์ เคียงข้าง 5811011801070 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 601 นางสาวนัทธมน โชติรัตน์ 5811011802055 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 602 นางสาวสุภาภรณ์ รามกิจ 5811011801012 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 603 นางสาวอรอนงค์ สุวรรณ 5811011570049 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 604 นางสาวรัชนีกร บรมทองชุ่ม 5811011448150 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 605 นางสาวณัฐชา ยงยุทธ 5811056605065 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 606 นางสาวมณธิชา โกมล 5811056731023 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 607 นางสาวสัชฌุกร กล่อมแก้ว 5811056605036 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 608 นางสาวนวพร กระทู้นันท์ 5811056160075 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 609 นางสาวสโรชา จงวัฒนเสนันท์ 5811011520064 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 610 นายณัฐพงษ์ ศรีสงวน 5811056721088 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 611 นางสาวลักษณพร สายทรัพย์ 5911056731016 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 612 นางสาวจันทิมา กิจจา 5811056604035 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 613 นางสาวนนทิชา เมตตาสิทธิกร 5811011804062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 614 นางสาวสร้อยสุวรรณ กาวรรณ์ 5811056990068 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 615 นางสาวจิรัชฌา ณ เชียงใหม่ 5811056601028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 616 นางสาวชมพูนุท ซ้อนพิมพ์ 5811011030034 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 617 นางสาวสิรีทิพย์ ภุมรินทร์ 5811056604039 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 618 นางสาวหงษ์สุดา วรพุทธ 5911056990013 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 619 นายภาณุมาศ ทองธรรมชาติ 5811011470068 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 620 นายเสฎฐวุฒิ รักสมวงษ์ 5811056605057 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 621 นางสาววิไลวรรณ ทองแท้ 5811011340040 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 622 นางสาวรัตนาภรณ์ ชลสินธ์ุ 5911056722042 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 623 นางสาวพิมพ์ชนก กีตา 5811056605027 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 624 นางสาววิภาภรณ์ ทิพย์สิงห์ 5811056605008 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 625 นางสาวอินทิรา อินเตชะ 11011796042 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 626 นางสาวเกษมณี สิบหมู่ 5811011520021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 627 นางสาวกมลพัทน์ ขวดทอง 5811011553032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 628 นายวัชรพล ปะป้าน 5811056150009 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 629 นายสาริน ปักษา 5811056180042 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 630 นายณัฐวุฒิ สุขเจริญ 5811056721065 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 631 นางสาวปวีณา แซ่โง้ว 5811011801034 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 632 นางสาวนัทมล สังข์ทอง 5811011801005 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 633 นางสาวกมลวรรณ ท้าวโพธ์ิเอน 5811011570085 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 634 นางสาวสุภัทรา เนตรไทย 5811011570033 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 635 นางสาวมาลิณี เสนเกล้ียง 5911011570072 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 636 นางสาวนนทยา บุตตะวงษ์ 5811056990036 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 637 นายวัชรพล สารบรรณ 5811020660046 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 638 เด็กชายณัฐดนัย สิทธิพร้อม 5811056601092 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 639 นางสาวเมธาพร ผาดโผน 5911056990082 30,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 640 นางสาวฐิติชญา บุสลา 5811011940042 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 641 นางสาวนุสบา ทนทาน 5811011340066 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 642 นางสาวกรกนก อ่อนน้อมดี 5911056990067 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 643 นางสาวนิภาพร วิชิตโพธ์ิกลาง 5811011553075 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 644 นางสาวจันทร์แก้ว จันทจิตร 5811011801037 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 645 นางสาวรัตน์ติยา คนร า 5811011940002 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 646 เด็กหญิงกัญญารัตน์ นพเกตุ 5811011809037 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 647 นางสาวอรยา จ้องสระ 5811011809083 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 648 นางสาวพัทราพร อนุกูล 5811056731031 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 649 นางสาวทิพย์กมล น้ าค า 5811011570083 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 650 นางสาวเจนจิรา ชะนะพล 5811056990043 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 651 นางสาวสุนิสา คตอยู่ 5811011809062 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 652 เด็กหญิงปภาวี รุ่งศรีทอง 5811011805055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 653 นายนันทวัฒน์ จอมทอง 5811011732063 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 654 นางสาวชนาภา ใหม่ดี 5811011553016 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 655 นางสาวอภิญญา ทองอยู่ u5811011460006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 656 นางสาวสุภัทร์ตรา เพียแก่นแก้ว 5911056990030 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 657 นางสาวแพรพลอย สันดี 5811056990096 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 658 นางสาวพิมพกานต์ สืบทิพย์ 5811056990006 30,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 659 นางสาวขวัญนภา เปรมจิตต์ 5811011445137 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 660 นางสาวดาราณี ดิษฐกระจัน 5811011732062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 661 นางสาวนฤมล ปทุมสูตร 5811011805004 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 662 นางสาวเจนจิรา ค าลา 5811011320034 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 663 นางสาวกัลยารัตน์ ไวพ่อค้า 5811011448084 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 664 นางสาววนัฐพร เพ็ญจันทร์ 5811056604033 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 665 นางสาวชุติมา จายะกัน 5811011470055 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 666 นางสาวปนัดดา หงษ์เลิศ 5911056605013 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 667 นางสาวกาญจนา ศรีหาบุตร 5811011340102 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 668 นางสาวสมฤทัย บุญเล็ก 5911011510102 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 669 นางสาวนันณภัชสรณ์ เสือคง 5811011805003 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 670 นางสาวษมาภรณ์ แก้วดอนรีย์ 5811011801014 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 671 นางสาววรดา ทองปาน 5811011448178 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 672 นางสาวเพลินตา กาดนอก 5811011809025 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 673 นางสาวอารียา อ่ินมะโน 5811011520022 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 674 นางสาวนิภาพร สวัสด์ิสงคราม 5811056605038 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 675 นางสาวชนนิกานต์ อ่อนนวล 5811012760198 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 676 นางสาวพัทธมน คุณประดิษฐ์ 5911011520030 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 677 นางสาวศิริพร ศิริสมุทร 5811056723003 20,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 678 นางสาวปฐมาภรณ์ จันทรภักดี 5811056150028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 679 นางสาวสุนทรี หนูเซ่ง 5911056160014 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 680 นางสาวพรทิพย์ แสงไข่ 5811011553046 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 681 นายพรพรหม เฉลิมศรีสุรัตน์ 5811011460107 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 682 เด็กหญิงสุธิณี ทะเกิงผล 5811011460056 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 683 นางสาวกมลวรรณ สายจันทร์ 5811011460099 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 684 นางสาวโสภาพร พระมล 5811056180052 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 685 นางสาวมาลีรัตน์ โพธิจักร 5811056990101 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 686 นางสาวพรพิมล ศิริรวง 5811011814101 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 687 นางสาวสุภาพร อินอ่อน 5911011802007 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 688 นางสาวบุษกร แก้วถม 5811011809072 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 689 นางสาวบัวทิพย์ เกตุตระกูล 5811011340011 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 690 นางสาวสุทธิดา สรรพมนต์ 5811011340059 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 691 นางสาวจินตนา ค าแก้ว 5811011805028 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 692 นางสาวจุฑามาศ บุญตา 5811011805050 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 693 นางสาวธิติยา เสนีย์วัฒน์ 5811011820082 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 694 นายกิติภูมิ วงเวียน 5811011448014 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 695 นางสาวยู ลาภมูล 5911011804031 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 696 นายพิมพกาญ แสงจันทร์ 5811012760082 16,625
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 697 นางสาวนิตยา พันธ์สาย 5811056990119 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 698 นางสาวกาญจนาพร มูลประเสริฐ 5811056150053 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 699 นางสาวเจนจิรา อุดจันทร์ 5811011320033 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 700 นางสาวนุชนาถ จันทนพ 5811012760020 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 701 นางสาวธนิษฐา เพียรหัด 5811011448042 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 702 นางสาวชุติมา บรรจงปรุ 5811011732011 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 703 นางสาวชนกนันท์ ทองน า 5711056605043 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 704 นางสาววิชญา กรอบรูป 5811056990040 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 705 นายรัตนพร อรุณเหลือง 5711056605015 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 706 นางสาวจิตราพร วัลเปรียงเถาว์ 5711056605048 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 707 นางสาวนัฐชริตา นาวีว่อง 5711056605032 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 708 นางสาวประกายดาว ไวสูงเนิน 5711056605053 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 709 นางสาวประภัสสร ชูลี 5711056605045 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 710 นางสาวพรพิมล แก้วชูมา 5711011804055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 711 นางสาววรรณศิริ เจริญร่าง 5711011491016 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 712 นางสาวสุจินทรา เอกวัตร์ 5711056605064 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 713 นางสาวนัชฌา สุพร 5711011491037 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 714 นางสาวอนรรฆนง เข็มวรรณ 5711056160060 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 715 นางสาวจารุจิตร ศรีวงษ์รักษ์ 5711011445046 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 716 นางสาวเนตรนภา เอียดทองใส 5711056605019 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 717 นางสาวสุภัสสรา ริมสุข 5711011796031 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 718 นางสาวสุนิตตา สายสว่าง 5711056605028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 719 นางสาวฑิมภ์พร มนูธรรม 5711056722043 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 720 นางสาวชวพร พฤกษสุนทรชัย 5711011445038 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 721 นางสาวทิพวรรณ ศรีรมย์ 5711011510051 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 722 นางสาวอรุณี ก้อนเมฆ 5711011320042 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 723 นายพีทริยะ ทัดสวน 5711056605052 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 724 นางสาวกัญญารัตน์ ใจหงษ์ 5711056605008 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 725 นายเขตโสภณ จรุงกล่ิน 5711056605034 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 726 นางสาวคันธมาทน์ เอนกบุญ 5711011809027 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 727 นางสาวจิราพัชร ปู่จันทร์ 5711011809031 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 728 นางสาวจิตรทิวา คงย่ิงหาญ 5711011809008 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 729 นางสาวณัฐกานต์ ปล้ืมจิต 5711056723024 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 730 นางสาวรัชดาภรณ์ สีสัน 5711056723030 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 731 นางสาวหทัยภัทร บุดดางาม 5711056601032 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 732 นายพีรพัฒน์ อินท านุ 5711056604028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 733 นางสาวพนิตชญา รัตนสมบัติทวี 5711056601025 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 734 นายฐณะวัฒน์ หลวงสงคราม 5711011570046 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 735 นางสาวนันท์นภัส มันตเสวี 5711011940053 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 736 เด็กหญิงน้ าทิพย์ นาคหิรัญ 5711011520020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 737 นางสาวสุกานดา ดิษฐาภรณ์ 5711011520013 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 738 นางสาววรุณกาญจน์ จิตต์สักคุณา 5711011460077 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 739 นางสาวอาสยา สงวนไทร 5711056721188 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 740 นางสาวกมลวรรณ ปัสสาม่ัน 5711056721112 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 741 นางสาวนิจจารีย์ ศรีสิงห์ 5711011553012 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 742 นางสาวณัฐชลัยย์ ชอุ่มศรี 5711012760103 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 743 นางสาวสุมิตรา ซ าเจริญ 5711011801028 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 744 นายภานุวัฒน์ ศุภผล 5711011445104 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 745 นางสาวอุษณี รักไทย 5711056721019 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 746 นางสาวสกลกร กิจเพชร 5711012760088 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 747 นางสาวเมธาวี แสงอรุณ 5711056722049 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 748 นายชัชชัย ผจญทรพรรค 5711056722048 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 749 นางสาวนิศารัตน์ แจ่มแจ้ง 5711056721016 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 750 นายอิทธิพัฒน์ อินทร์อ่อน 5711011940089 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 751 นางสาววรัญญา โดยค าดี 5811011570034 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 752 นางสาวมุทิตา วีระหงษ์ 5711011801006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 753 นางสาวกาญจนา ช่ืนตา 5711056723040 20,250



46

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 754 นายศราวุฒิ สุริยงค์ 5711056723002 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 755 นายพัสกร โฉมศรี 5711011445059 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 756 นายวรวุฒิ แซ่ชุง 5711011445083 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 757 นางสาวพัชรณัฏฐ์ โพธ์ิประทับ 1103702036048 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 758 นางสาวมานิตา รัตนชาติกุล 5711011804027 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 759 นายสหภาพ สุขงาม 5711011804014 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 760 นางสาวชฎาภรณ์ ค ากล่ัน 5711011804041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 761 นางสาวสุดารัตน์ วิริยะภิญโญชีพ 5711020660029 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 762 นางสาวแพรพรรณ เกตุนภารัตน์ 5711011804060 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 763 นางสาวอภิญญา อินต๊ะแก้ว 5811056150022 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 764 นางสาวสิธาริณี จันทร์หอมกุล 5711056723036 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 765 นางสาวสุชานรี สุพรรณงาม 5711011553002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 766 นางสาวรัญชิดา อ่าวลึกน้อย 5711011801018 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 767 นางสาววิภาดา บัวบาง 5711011553038 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 768 นายพันธกานต์ ไชยเดช 5711056721126 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 769 นายการันต์นรภัทร โคตา 5711011445045 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 770 นายกรณภัทร์ หิรัญผลานนท์ 5711056160055 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 771 นางสาวชวิศา เรืองชู 5711011540008 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 772 นางสาวธนัญญา รุ่งโรจน์ 5711056160106 20,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 773 นางสาวกาญจนา จรัลเดชากร 5711011809028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 774 นายกฤษฎา ศิริบูรพารัตน์ 5711011940006 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 775 นางสาววรินทร์ วิทยสมานจิตต์ 5811056722032 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 776 นางสาวอรทัย ศรีเพ็ชร์ 5811056601093 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 777 นางสาวชุติมา ก่ิงสุข 5711011320017 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 778 นางสาวเนตรนภา กลัดเจริญ 5711011570057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 779 นางสาวณัฐชริน หาญพิริยะกุล 5711056721014 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 780 นางสาวกัญญารัตน์ ฝ่าพิมาย 5711056160093 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 781 นางสาวไข่มุก วันพุธ 5711056605036 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 782 นางสาวหน่ึงฤทัย เช้ือเฉลิม 5711056722044 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 783 นายชาคริต สว่างศรี 5711011940086 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 784 นางสาวสุวิมล กุลเกิด 5711056722004 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 785 นางสาวเมธาวี รัตนวงษา 5711011460041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 786 นางสาวเอ้ือมดาว เศษลือ 5711056723047 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 787 นางสาวกรรณิการ์ กล่ินธูป 5711011940028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 788 นางสาวสุฐิตา พุ่มล าเจียก 5711011570028 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 789 นายตระการณ์ หนุ่มภูเขียว 5811011448112 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 790 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์สว่าง 5711011491021 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 791 นางสาวลินดา นิมะลา 5811011570043 19,350



48

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 792 นางสาวพลอยชมพู เขตนิมิตร 5711011940051 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 793 นางสาวธนัชญา ธิปันแก้ว 5711011510061 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 794 นางสาวธัญญลักษณ์ พันธ์เสน 5711011804015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 795 นางสาวทิชาวรรณ ตินตะโมระ 5711011804016 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 796 นางสาวนริษา ไชยราช 5711011804017 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 797 นายนทีชล สุระโคต 5711011340008 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 798 นางสาวธิปัตย์ ฮ่ัวสกุล 5711056721131 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 799 นายเจษฎา อ่อนสี 5711011804075 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 800 นางสาวยุคล สวนเส 5711011460062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 801 นางสาวจุฑาภัทร ค าดี 5711056160010 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 802 นางสาวคนึงนิจ ครุฑวงษ์ 5711056605001 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 803 นางสาวดวงกมล วิเศษ 5911011491023 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 804 นายนพรศิลป์ แน่นอุดร 5711011445102 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 805 นายกิจดิฐพงศ์ คงคาลัย 5711056723026 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 806 นายวัชรพล สุขส าราญ 5711011570020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 807 นายวรพจน์ จันทร์สุวรรณ 5811056150037 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 808 นางสาวปทุมรัตน์ นราภิรมขวัญ 5711011448160 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 809 นางสาวชลธิชา จิตนุ่ม 5811011809046 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 810 นายธนากร ศรีสุธรรม 5711011510041 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 811 นางสาวรุจิรารัช ศรีสุพัฒน์ 5811011445132 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 812 นางสาวเกวลี เอ่ียมแย้ม 5711056721070 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 813 นายรุ่งเรือง จันทร์กลาง 5711011460027 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 814 นางสาวมุจจรินทร์ หัสเดชะฐิติ 5711011460114 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 815 นางสาวอุณนดา กล่ันซ้าย 5711020660055 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 816 นางสาวพิริยาพร บุญเครือ 5811056180041 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 817 นายวิทวัส ฉ่ัวสกุลเลิศรัตนะ 5711011804074 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 818 นายพงษ์พันธ์ จตุพิทยคันธา 5711011940124 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 819 นายธนกร หอยเอียด 55711011460031 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 820 นางสาวอิชยา ศิริรักษ์ 5811011809082 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 821 นางสาวเนตรสกาว จันทน์หอม 5911011445100 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 822 นายบวรนันท์ ธิมัน 5911012760163 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 823 นางสาววรรณวรี บุญย้ิม 5911011320049 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 824 นางสาวศิริรัตน์ ภูฉายา 5911056990092 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 825 นางสาวนันทิดา วิจิตร 5811011804056 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 826 นางสาวนภัสสร ปานพิมพ์ 5811056990020 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 827 นางสาวกาญจนาพร สีมา 5811056604016 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 828 นางสาวนิชดา ชินนอก 5811056180014 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 829 นางสาวอินทิรา น้อยใส 5911056605027 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 830 นางสาวจิตรา พุ่มเพ็ชร์ 5811011820107 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 831 นางสาวบุษบา ปัญญาวงศ์ 5811011491039 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 832 นางสาวฐานิกา พวงภู่ 5911011553052 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 833 นางสาวณัฐฑณิชา บัวแก้ว 5811011030035 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 834 นางสาวชมพูนุท ภุมมา 5811056721023 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 835 นางสาวสุชาวดี อินบุญเชิด 5911056731025 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 836 นางสาวชไมพร เบ็ญคุ้ม 5811056990103 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 837 นางสาวอรญา ชาตวิทยา 5811011470005 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 838 นางสาวเทพธิดา หม่ืนเดช 5911056722077 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 839 นางสาวกาญจนา อบภิรมย์ 5811056990072 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 840 นายมงคลชัย ป้องยาง 5911056150039 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 841 นางสาวศศิชา แก้วเจริญ 5911056150027 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 842 นางสาวศิษฎาภา ทาระ 5911011520045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 843 นางสาวสุพรรษา พวงนาค 5911056731026 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 844 นางสาวปภาวดี บุบผาชาติ 5911011320028 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 845 นางสาวสุนิษา นุรักษ์ 5911011820060 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 846 นางสาวสนธยา บุตทะโชติ 5911011448040 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 847 นางสาวพิชญา เส็งดอนไพร 5911056160101 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 848 นางสาวมาริษา แพะขุนทด 5911011570130 19,350



51

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 849 นางสาวสาธิดา สุวรรณศรี 5911011445067 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 850 นางสาวกรรณิการ์ อยู่ทองดี 5911011814039 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 851 นางสาวพิมลพรรณ ปางสุข 5911011520081 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 852 นายกรกฎ อินทร์สัญ 5911011802070 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 853 นางสาวสุพัตรา แซ่ล้ิม 5911056990047 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 854 นางสาวสุทัตตา เกาะกลาง 5911056731024 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 855 นางสาวสุนิสา สุวรรณประเสริฐ 5911056160120 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 856 นางสาวแพรวพลอย เมืองงาม 5911011804059 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 857 นางสาววรินทร มงคลแก้ว 5911056990098 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 858 นางสาวสิริลักษณ์ ทองโต่น 5911011510097 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 859 นางสาวนุจรินทร์ ระวิ 5911056605083 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 860 นางสาวทิพอัปสร จ่ันเพชร 5911011510122 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 861 นายธนพัฒน์ ใจใหญ่ 5911056990091 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 862 นางสาวเกศรินทร์ ป่ินประดับ 5911011804038 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 863 นางสาวเวธกา โซ่เงิน 5911011445043 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 864 นายณัชพล ศรพรหม 5911011510058 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 865 นายณรงค์ศักด์ิ กะนันตัง 5911056160037 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 866 นางสาวอภิชญา มีศิล 5911011510008 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 867 นางสาวอภัชรา ผลผักแว่น 5911011460047 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 868 นายชัชวาลย์ เบ็ญณรงค์ 5911056721049 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 869 นางสาวอรจิตรา บัวสิงห์ 5911011448044 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 870 นางสาวรุ่งเรือง สว่างวงศ์ 5911011448061 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 871 นางสาวรุ่งทิวา โพธ์ิโสภา 5911011320058 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 872 นางสาวสุภาพร แปลงชัยสง 5911011445123 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 873 นางสาวจุไรรัตน์ ทองอินทร์ 5911056605026 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 874 นายพีรบูรณ์ วรากรพิชิตศักด์ิ 5911011940014 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 875 นายผดุงพล อารีย์ 5911056721014 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 876 นายอภิสิทธ์ิ ฉิมนิกร 5911011940109 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 877 นางสาวนันทิยา รอดเจริญ 5911011804078 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 878 นายกรวินท์ ชัยเช้ือ 5911011030017 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 879 นางสาวนฤมล ปิดตาลาคะ 5911011340084 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 880 นางสาวพิมพ์ชนก คันธา 5911011804094 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 881 นายสันติ สาตร์ช่วง 5911011510085 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 882 นางสาวลลิตา มงคลกุล 5911011445146 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 883 นางสาวอรพิมล เผือดคล้าย 5911056160028 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 884 นางสาวปาริฉัตร เจริญทรัพย์ 5911011340051 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 885 นางสาวสิริวรรณ โอ่งเคลือบ 5911056723057 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 886 นางสาวรุ่งนภา เอ่ียมหน่าย 5911011809006 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 887 นางสาวสุกัญญา สมประสงค์ 5911056605037 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 888 นางสาวนัทจิรา แสงอินทร์ 5911011820109 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 889 นางสาวนภัสวรรณ พวงเพ็ชร 5911011804015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 890 นางสาวพรทิพย์ จันทะบุรม 5911056990037 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 891 นายธนวัฒน์ บัวช่ืน 5911012760119 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 892 นางสาวชาลิณีย์ ชาระมาลย์ 5911011448086 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 893 นางสาวชาลิณี ชัยประเสริฐ 5911011804101 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 894 นางสาวณัฐชา สุยะเหล็ก 5911011445153 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 895 นางสาวอัญชดา พิมพ์สวรรค์ 5911011820061 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 896 นางสาวกรรณณิกา พรรณรายณ์ 5911056601036 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 897 นางสาววีระญา วงศ์ประเสริฐ 5711011796025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 898 นายปาณชัย งามพาณิชยกิจ 5711012760152 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 899 นางสาวนพรัตน์ บุญคง 5711056605006 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 900 นางสาวอุไรพร ดุลนะราย 5711011180079 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 901 นางสาวไปรยา โอฬารธนภาค 5711011804088 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 902 นางสาวนฐภัสสรณ์ แย้มละมุล 5711011804086 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 903 นางสาวรุ่งรัชนี จันทร์เพ็ญ 5711011804057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 904 นางสาวพลอยไพลิน ศรีเพ็ง 5711011804098 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 905 นางสาวณัฐริกา กนกวารีรัตน์ 5711011802051 17,350



54

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 906 นางสาวพัชรพร ภูอร่ามวัฒนา 5711012760126 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 907 นางสาวปรารถนา แนบกระโทก 5711011804100 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 908 นางสาวณิชาภัทร นุยาภรณ์ 5711011510019 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 909 นายกฤษดา โพธ์ิมีผล 5711011510016 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 910 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณี 5711011445053 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 911 นางสาวแพรพลอย วิศวนารถ 5711011940091 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 912 นางสาวดารารัตน์ เรืองศรี 5711012760081 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 913 นางสาวสิริยากร เกาะรัมย์ 5711011804007 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 914 นางสาวธาราทิพย์ ค าเลิศ 5711011340001 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 915 นางสาวชนิดาภา แก้วอัครกิจ 5711011732023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 916 นางสาวสุกัญญา สุภาเรือง 5711011510075 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 917 นางสาวสุราวรรณ ขุราษี 5711011470016 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 918 นางสาวณัฏฐณิชา คะลีล้วน 5711012760032 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 919 นางสาวกรรณ์นิกา คูสุวรรณ 5711012760030 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 920 นายฐาปนา ชาญมาลี 5711011340006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 921 นางสาวชมภูนุช จัดบัวโรย 5711011510088 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 922 นายธีระศักด์ิ ภู่แสร์ 5711011570058 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 923 นายวิชญะ บัวข า 5711011805005 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 924 นางสาวชญาณิศา เปรินทร์ 5711056605005 17,350



55

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 925 นางสาวเกศศรินทร์ สามลฤกษ์ 5711012760066 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 926 นายวฎาการ เกล่ือนเมฆ 5711011540059 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 927 นางสาวศยามล เพชรหีด 5711011801073 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 928 นายวิรวรรณ อุ่นลุม 5711011470022 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 929 นางสาวณัฐวศา มาลาวรรณ์ 5711011470038 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 930 นางสาวธัณยรัศม์ จารุกฤษรัศมี 5711011446094 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 931 นางสาวนาเดียร์ เจ๊ะบา 5711011940113 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 932 นางสาวสุชานุช หนุนจันทร์ 5711056723062 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 933 นางสาวอภิชญา เกศชัยกุลรัตน์ 5711012760146 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 934 นางสาวสุณิสา ป่ันปอ 5711011491023 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 935 นางสาวกรกมล แสงนาค 5711011320004 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 936 นางสาวพลอยไพลิน งอนหอม 5711056605030 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 937 นางสาวกัลยกร โภคะกุลธนากร 5711056605024 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 938 นายปฐมพงศ์ พงศ์นุรักษ์ 5711011445024 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 939 นางสาวภาวิณี มีฤทธ์ิ 5911056605036 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 940 นางสาวอรอุมา สร้อยยุสนธ์ 5711056604039 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 941 นางสาวจิรัชญา กองบุปผา 5911011460116 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 942 นายธนพล สุพรรณวิรัตน์ 1102200136703 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 943 นายพีรพัฒน์ เชาวฤทธ์ิ 5911056990010 30,000



56

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 944 นางสาวกุลศิริ วงษ์สีดา 5711011446099 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 945 นางสาวปาริฉัตร ปัดอาสา 5911056990066 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 946 นางสาวศุภาวีร์ ทันตา 5711011446068 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 947 นางสาวสุทธิดา ทองโอ 5911011340114 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 948 นายณัฐนนท์ ป่ินสุวรรณ 5711011446100 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 949 นายวริศ พรหมเช้ือ 5711011446108 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 950 นายศุภฤกษ์ บุตรแก้ว 1199900559298 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 951 นางสาวธนาพร อินต๊ะเลิศ 5811011448089 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 952 นางสาวปวีณ์นุช ศรีแสงทรัพย์ 5811020660003 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 953 นางสาวกาญจนา เกตุโย 5811011796009 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 954 นายอนุชา รันระนา 5811012760176 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 955 นางสาวกมลวรรณ เวียงอินทร์ 5811012760178 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 956 นายณัชพล แสงเอ่ียม 5811056731001 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 957 นางสาวพิมพ์วิภา สีทอง 5811056723009 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 958 นายเกียรติชัย แซ่จู 5811011510058 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 959 นายสิทธิพร แซ่ล้ิม 5811056723023 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 960 นายชนินธร ทองมอญ 5811056731028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 961 นายพิสิษฐ์ น้อยพานิช 5811011804002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 962 นายณัฐสิทธ์ิ วรบุตร 5811011796013 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 963 นางสาวปาลิดา ความคุ้นเคย 5811056160034 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 964 นางสาวกนกวรรณ กันทะวงค์ 5811056721105 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 965 นายกาจคุปต์ สร้อยสุมาลี 5811011510070 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 966 นางสาวสุจิรดา หนูแก้ว 5811011805007 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 967 นางสาวศันสนีย์ ทองโชติ 5811011510067 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 968 นายคณิติน แซ่เตียว 5811020660080 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 969 นางสาวรัชนีกร จิตต์เลิศ 5811011445060 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 970 นางสาวรพิพรรณ เช้ือเมืองพาน 5811011553001 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 971 นายจัตตุพร มณีศรี 5811020660002 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 972 นางสาวกาญจนา แสวงสุข 5811020660010 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 973 นางสาวภัชชญา เอ๊ียะมณี 5811011445044 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 974 นางสาวสมหญิง กล่ินประทุม 5811011445016 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 975 นางสาวณัฐษ์ฌมนัน เชยน่ิม 5811056160001 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 976 นางสาวนาตยา ย้ิมจันทร์ 5811011491043 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 977 นางสาวธิดารัตน์ ชีพันธ์ 5811011445028 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 978 นางสาวกาญจนา เทศน์ดี 5811056605053 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 979 นางสาวดวงกมล พูลสวัสด์ิ 5811056605066 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 980 นางสาวฟ้ารุ่ง มังกรเจริญกุล 5811056605071 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 981 นางสาวพรพรหม ไกรลักษณ์ 5811011809051 20,820



58

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 982 นางสาวศศิวิมล การะเกตุ 5811011805037 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 983 นางสาวอลิสรา อาจหาญ 5811056723056 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 984 นายบัญชา โรจน์อังคณาวุฒิ 5811011491069 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 985 นางสาวไอนี ขาวสง่า 5811011491070 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 986 นางสาวพรพลอย ไชยวงค์ 5811011445020 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 987 นางสาวศรัณยา ทีปชมภู 5811011491010 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 988 นางสาวโสภิตา สมนึก 5811011553041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 989 นางสาวนัฐภรณ์ แสงจันทร์ 5811011814098 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 990 นางสาวอรไท วิวัฒนวงค์ 5811056723027 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 991 นายชนกันต์ ศรีประสิทธ์ิ 5811011030001 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 992 นางสาวนันทพร นิลดา 5811056605055 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 993 นางสาวสุพิชญา อนันตะแวง 5811056605041 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 994 นางสาวบุษยพรรณ กรวงษ์ 5811056605016 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 995 นางสาวอมรรัตน์ โพธิเกษม 5811056605050 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 996 นางสาวนัยนา วงวิญาติ 5811056605077 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 997 นางสาวธัญญาเรศ ลักษณะจินดา 1679900384418 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 998 นางสาวณภัทร สอนใจ 5811011491002 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 999 นางสาวหทัยชนก แท่นทอง 5811011030036 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1000 นางสาววิชุดา ผจงกิจการ 5811011030043 17,350



59

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1001 นายวรพรต ธเนศวาณิชย์ 5811056180045 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1002 นายภูวเนศว์ร พรแสน 5811011030024 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1003 นางสาวรัศมี สีสัน 5811056723062 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1004 นางสาวชวิศา สุทธิประภา 5811011814089 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1005 นางสาวอุรัสยา สุทธิประภา 5811011814088 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1006 นายจารึก แก้วรุ่งเรือง 5811012760065 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1007 นางสาวเอมอร ใจชอบงาม 5811056722050 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1008 นางสาวชวัลญา ปวะบุตร 5811011809075 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1009 นางสาวลลิตภัทร เสถียรคมสรไกร 5811011445102 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1010 นางสาวสุมินท์ตา มังกร 5811011804005 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1011 นางสาวกนต์รพี ฝ่ายขันธ์ 5811011553062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1012 นางสาวปิยพร เนตร์จุ้ย 5811011030013 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1013 นางสาวสุกัญญา พรหมลา 5811011804029 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1014 นางสาววราภรณ์ ระยับศรี 5811011802025 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1015 นายณัฐกร ระยับศรี 5811011802026 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1016 นางสาวณัฐสมร คงสมบูรณ์ 5811056160042 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1017 นางสาวกุลสตรี ขวัญเมือง 5811011814106 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1018 นายวีรศักด์ิ ช่วยแก้ว 5811011448066 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1019 นางสาวพีรญา ธรรมสาพงษ์ 5811056723067 20,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1020 นางสาวอรญา กระชอนสุข 5811011809005 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1021 นายนิติศาสตร์ ใจบุญดี 5811056731017 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1022 นางสาววรรณลดา ประพาฬ 5811011445054 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1023 นายเกียรติศักด์ิ มณีจร 5811056721021 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1024 นางสาวจันทรา บัวบุตร 5811011809001 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1025 นางสาวสุนันทา ธรรมวิเศษ 58110115533069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1026 นางสาวจิณณพัต แก่นท้าว 5811011801001 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1027 นายพิสิฐพนธ์ เรืองขษาปณ์ 5811011340024 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1028 นางสาวอรทัย โพธ์ิสุรินทร์ 5811011809049 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1029 นายกฤษฎา วุฒิเจริญวิทย์ 5811020660019 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1030 นายปฏิภาณ มีสมศัพย์ 5811056721096 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1031 นางสาวเจนจิรา ลุ้งก่ี 5811056722001 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1032 นางสาวธนทัด วรประสพ 5811056723022 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1033 นายชนน ช่างทอง 5811011796060 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1034 นางสาวลลิตวดี แก้วโสภา 5811056601022 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1035 นายทศพร ระหาร 5811056721034 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1036 นางสาวมาริสา เสวตเวช 5811056601090 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1037 นายณัฐพล ศุภผล 5811020660012 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1038 นางสาวณัฐฐิณี จรกา 5811020660021 17,350



61

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1039 นางสาวสิริยากร อินสระเทพ 5811011445126 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1040 นางสาวปภาวรรณ แสงสุข 5811011805001 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1041 นางสาวเกตุวรินทร์ สีม่วง 5811056722016 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1042 นางสาวอารยา ย้ิมวาย 5811011445079 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1043 นางสาวเสาวลักษณ์ สุกหอม 5811056721051 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1044 นางสาวสุพัตรา สวัสด์ิมูล 5811056721037 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1045 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ตา 5811011570071 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1046 นายชิตณรงค์ อุสาหวงค์ 5811011030016 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1047 นางสาวกาญจนา บูรณ์เจริญ 5811056723014 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1048 นางสาวกณพา คงสมนาม 5811056721135 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1049 นางสาวรพีพัฒน์ บรรลือ 5811011491053 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1050 นางสาวขนิษฐา โง้นทุม 5811011809053 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1051 นางสาวสุพรรณี เรือนอินทร์ 1640300078253 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1052 นายณัฐพล หนูนุ่น 5811012760105 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1053 นางสาวสรชา นุตรักษ์ 5811011540002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1054 นายสานนท์ เพ่ิมพวก 5811056601006 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1055 นางสาวจินต์จุฑา สีนวลอ่อน 5811011510052 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1056 นางสาวพสุมา เลิศผกากุล 5811056722055 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1057 นายอมรเทพ ปรักมาศ 5811011540041 16,125



62

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1058 นางสาวกนิษฐา อุ่นศรี 5811056601053 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1059 นายชินกฤต เสถียรไทย 5811012760189 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1060 นางสาวจิราภรณ์ วัฒนา 5811011796062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1061 นางสาววรรณวิสา รัตนา 5811056160052 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1062 นางสาวปพัชญา เพชรสงวน 5811011445100 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1063 นางสาววิสาขา นาคจุ้ย 5711011446126 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1064 นายวีรวัฒน์ ทองปลาด 5811056722005 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1065 นายศาสนะ รัตนบ ารุง 5811011510037 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1066 นางสาวภัทรวดี ค าดี 5811011460082 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1067 นางสาวพัชรา กกเปือย 5811011540022 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1068 นายวรพล กองศรี 5711011446013 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1069 นางสาวอังสุมารินทร์ จันทร์โสภา 5811056723017 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1070 นางสาวปัญชลิกา ชันขุนทด 5811011510050 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1071 นางสาวอาริญา ต้นตะภา 5811011804033 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1072 นายอภิมุข ลับแล 5811056721026 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1073 นายวัชรพล แสนใจ 5811056723057 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1074 นางสาวพรนภา ค านนท์ 5911012760249 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1075 นางสาววรรณิศา ตะมาแก้ว 5911056601020 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1076 นางสาวขนิษฐา โภคผล 5911056605045 17,350



63

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1077 นางสาวสุธากร กันทะลือ 5911011804090 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1078 นางสาววรัญญา ช่ืนตา 5911011445009 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1079 นางสาวรัชนีกร แนะน า 5911056160105 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1080 นางสาวชวกร นิยม 5911056601017 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1081 นางสาวประภากร ราชฐาน 5911011510018 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1082 นางสาวขวัญชนก โพธ์ิศรี 5911011030019 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1083 นายศุภากร รัตนเดโช 5911056160004 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1084 นางสาวปุณณานา เอ่ียมด้วง 5911011320055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1085 นายนพรัตน์ ศิริจันทร์ 5911011940093 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1086 นางสาวนดาวดี คุ้มมณี 5811056990116 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1087 นายเอกชัย ประภาสัย 5811011030039 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1088 นายขวัญชัย ดวงจิตต์ 5811011030044 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1089 นางสาวญาณนันท์ ค าดี 5711056990054 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1090 นางสาวธนภร ปลอดทอง 5811056722014 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1091 นางสาวตรีรัตน์ แสงเดือน 5811012760179 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1092 นางสาววรรณิศา อร่าม 5811011809017 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1093 นางสาวเมวิกา สิราริยกุล 5811011796004 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1094 นางสาววิริยา จบปาน 5811011553038 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1095 นางสาวอารีรัตน์ จูทัย 5711011180087 17,350



64

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1096 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรมานะ 5811011445091 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1097 นางสาววริศรา โทพิพัฒน์ 5811011445089 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1098 นางสาวนิรชา จันทร์งาม 5811056160022 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1099 นางสาวพิไลวรรณ เตชะ 5811011809012 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1100 นายธีรพล สักขจง 5711011940066 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1101 นายณัชพล เดชาอัครหิรัญ 5711011510032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1102 นางสาวศิริลักษณ์ เมืองช้าง 5811056180056 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1103 นางสาวแก้วกวิน ทองประสิทธ์ิ 5811011814082 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1104 นางสาวสุธิตา ประเสริฐศรีศิริ 5811011460089 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1105 นางสาวปาริฉัตร ฟ้ืนเครือ 5811011445011 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1106 นางสาวเนตรทราย บรรจงแสวง 5711011553020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1107 นายญาณพัฒน์ ไทยศรีทวน 5811012760141 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1108 นางสาวเนบิวลา ศรีโสภา 5711011809082 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1109 นางสาวนิตยา หงษ์ทอง 5711011809050 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1110 นายศุภัช แก้วกล้า 5811011820001 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1111 นายศุพชัย ตรีโภคา 5711011448086 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1112 นางสาวสุภานี ศิลอยู่ 5711011460112 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1113 นางสาวรัตนาพร สุดใจ 5811011340077 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1114 นางสาวจุรีพร พังปรุ 5711011553055 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1115 นายบรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ 5811012760036 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1116 นายนพวิชญ์ สุภาพงษ์ 5711012760155 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1117 นางสาวแพรวา ค าพิกูล 5811011445038 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1118 นางสาวณัฐริกา ศรีคลัง 5711011940001 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1119 นางสาววรรณวิศา ข าประไพ 5811011445013 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1120 นางสาววรพัตร จตุพิธพรรณี 5711011814038 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1121 นายวีระพล อวนศรี 5811011805061 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1122 นายพันธ์ุพล ไชยวิเศษ 5811056160053 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1123 นายสุรศักด์ิ ชัยมงคล 5711056721194 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1124 นางสาวอภิญญาพร ศรีจักร์ 5711011520026 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1125 นางสาวจุฑามาศ ประสงค์ 5711011520036 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1126 นางสาวธัญชนก นิยมเวช 5711056605027 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1127 นางสาวสุธินี ทองห้าว 5811011470013 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1128 นางสาวมาลิณี มุ่งชนะ 5811011448065 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1129 นางสาวสายรุ้ง คงคา 5811011570002 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1130 นางสาวปนัดดา สุขข า 5811011570004 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1131 นางสาวพิมพ์สิริ พรมชัย 5711011802068 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1132 นางสาวพัชริดา ชนะพันธ์ 5711011180081 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1133 นางสาวณัฐมนต์ ทัพนันท์ 5811011806022 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1134 นางสาวอารยา ศิริผา 5811056722009 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1135 นางสาวฉัตรชนก ขันธหัตถ์ 5811011809066 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1136 นายจักรพงศ์ กล่ินทิพย์ 5811011448010 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1137 นางสาวรุจิรา รอดวิลัย 5711011809056 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1138 นางสาวศิรินันท์ แก้ววงษา 5711056721047 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1139 นางสาวณัฐนันท์ พ่ึงเป้า 5811011470001 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1140 นางสาวภัทรมน หิรัณยเลขา 5811011570003 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1141 นางสาวหัสยา ปัทมโสภณ 5811011470069 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1142 นางสาววรัทยา ใจภักดี 5711011446137 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1143 นายกวีไพร นนยะโส 5811011553057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1144 นางสาวศวิตา บุญวันต์ 5911056731005 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1145 นายตะวัน จงทัน 5911056180033 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1146 นายอาทิตย์ คาวิน 5911056605005 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1147 นายณัฐชนน มุทุตานนท์ 5911012760211 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1148 นางสาวปรมาภรณ์ ทองสุ 5911011520046 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1149 นางสาวนันทิยา สุวรรณแสวง 5911011470089 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1150 นางสาวศรัณย์พร ธะนะด้วง 5911011540051 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1151 นายชายพล เลิศณรงค์ 5911011805003 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1152 นายกรกช บัวก่ิง 5911011940076 17,350



67

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1153 นางสาวบุสบา กล่ินสุคนธ์ 5911012760028 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1154 นายพีรพันธ์ ศรีวิชัยแก้ว 5911011820084 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1155 นางสาวอริสา โซซะรัมย์ 5911056723056 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1156 นายนนทนันท์ อักษร 5911056605015 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1157 นางสาวฉัตรแก้ว ชอบงาม 5911056605043 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1158 นายมาวิน สุขรุ่งเรือง 5911011030031 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1159 นายสุรกุล แก้วสกุลณี 5911056605079 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1160 นางสาวสุชัญญา สยามนิกร 5911011820104 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1161 นางสาวณัฐธิดา ยวนจิตต์ 5911011340036 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1162 นายฉัตรมงคล จงพูลสุข 5911056723046 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1163 นางสาวจริยา เพ็งพ่วง 5911011814067 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1164 นายนันทวุฒิ ศรียศพงศ์ 5911056160095 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1165 นางสาวอาภัสรา เต่าทอง 5911011570035 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1166 นางสาวกฤตพร อุชชิน 5911011445152 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1167 นางสาวภัทรนัน โพธิผละ 5911056723036 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1168 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทรัพย์เจริญ 5911056990008 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1169 นางสาวมณฑิฌาย์ ลีรเศรษฐากร 5911011814061 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1170 นางสาวสุพัตรา น้ าค า 5911056605031 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1171 นายประสิทธ์ิพร โค้วสกุล 5911011801016 19,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1172 นางสาวปริมประภา ประทุมชาติ 5911012760069 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1173 นางสาวกาญจนาพร มหาสิงห์ 5911011801036 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1174 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขย่น 5911011809027 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1175 นางสาวน้ าอ้อย สุขเจริญลาภ 5911011801009 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1176 นางสาวญาณี ช่วงชูวงศ์ 5911011804072 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1177 นางสาวอิสราภรณ์ ทองดี 5911056605057 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1178 นางสาวเสาวลักษณ์ อภิวันท์ 5911011320015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1179 นายธนพัชร รัตนพงศ์วาณิช 5911056721046 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1180 นางสาวระพีพรรณ กลัดวงษ์ 5911011510094 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1181 นางสาวกาญนภา กาญจนชาติ 1330500350511 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1182 นางสาววิมลรัตน์ จบศรี 5911056150011 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1183 นายภัทรพล กล่ันคูวัฒน์ 5911056150036 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1184 นายธนวัฒน์ สุขมงคลชัย 5911056160110 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1185 นางสาวรัชติยากรณ์ ชาญสูงเนิน 5911056150002 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1186 นางสาวรุจี ศรีพนมวัน 5911011553035 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1187 นางสาวกชกร ชีวะธนรักษ์ 5911012760244 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1188 นางสาวรังสินี ศรีวรรณ 5911056721007 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1189 นางสาวณัฐสุดา คงก าเหนิด 5911012760179 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1190 นางสาวพิมผกา ซ่ือสัตย์ 5911056605033 17,350



69

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1191 นางสาวอารีรัตน์ สุโคตร 5911011340103 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1192 นางสาวธิติยา เผ่าถนอม 5911011814014 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1193 นางสาวดวงฤดี ศรีดา 5911012760188 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1194 นางสาววิชชดา หลานเศรษฐา 5911011340072 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1195 นางสาวสุฎาภรณ์ สายเมือง 5911011320088 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1196 นายอภิสิทธ์ิ จิตรประสงค์ 5911056722080 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1197 นางสาวปาณิสรา บูรณ์ชนะ 5911012760262 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1198 นายชนกันต์ ขีดข้ัน 5911012760103 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1199 นายจักรกฤษณ์ เทือกอุด 5911056160124 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1200 นางสาวกัญจนา สถิตย์พงษ์ 5911011570127 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1201 นางสาวอัญมณี โชสูงเนิน 5911011809001 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1202 นางสาวธนัชพร เหิมฮึก 5911011809003 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1203 นายสรธัช กุลวชิราวรรณ์ 5911011510006 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1204 นางสาวภัทรภร ตะลุ่ม 5911012760149 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1205 นางสาวปราวีนา กินนารี 5911056160031 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1206 นางสาวชนัญชิดา ข าอรุณ 5911012760058 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1207 นางสาวจิตสุภา นักเสียง 5911011796068 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1208 นางสาวอินธิรา เล้าเกร็จ 5911011805025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1209 นางสาวพรทิพย์ ชอบกิจ 5911011814071 19,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1210 นางสาวพรรณวิสา ชูเมือง 5911011340007 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1211 นางสาวอรจิรา อินตาพวง 5911011814012 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1212 นางสาวชมพูนุช คงสมบูรณ์ 5911056605050 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1213 นางสาวขนิษฐา ไทยหวล 5911011814028 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1214 นางสาวพิมพ์พัฒน์ ปัญญโรจน์ 5911011540043 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1215 นายจิรวัฒน์ บัวไสว 5911056722005 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1216 นายกนกพล ชินนิยมพาณิชย์ 5911056722087 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1217 นางสาวระพีพัฒน์ กาญจนพสุ 5911011814003 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1218 นางสาวนุชบา เศษโสภา 5911056723013 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1219 นางสาวกฤษติกาล อินทรกันหา 5911011801006 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1220 นางสาววิจิตรา ดิสนะ 5911056605044 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1221 นางสาวเพชรลดา เพชรแสงดี 5911011540047 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1222 นางสาวกนกวรรณ วรรณพรหม 5911056723061 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1223 นางสาวอินทิรา บุญคง 5911011510117 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1224 นางสาวกณิศา ปทุมรัตน์ 5911011340019 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1225 นางสาวเบญญา วงศ์ทองหลาง 5911011804102 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1226 นายนที อ่อนโอน 5911056605078 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1227 นางสาวภาวินี เทียนสว่างชัย 5911056722048 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1228 นางสาวนิศารัตน์ ภักด์ิช่ืน 5911011445163 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1229 นางสาวกาญจนา โตไร่ 5911011447011 36,806
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1230 นางสาวณัฎฐณิชา จันทร์สว่าง 5911011802040 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1231 นางสาวปาริศรา คณาญาติ 5911011510121 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1232 นางสาวกนิษฐา ช่ืนมะนา 5911011570066 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1233 นางสาวอุบลวรรณ ชุมสิงห์ 5911011802003 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1234 นายพีรวิชญ์ อินทรประเสริฐ 5911056721022 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1235 นางสาวจันทร์ฐิญา แจ้งวรวิชญา 5911011570096 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1236 นางสาวสุดารัตน์ ไชยะปะ 5911011804100 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1237 นายเจริญชัย เจียส าราญ 5911056160006 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1238 นางสาวนิศาชล สุวรรณทิพย์ 5911056722067 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 5 ล ำดับท่ี 1239 นางสาวจริยา จรรยาวาณิชกุล 5911056721056 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 1 นางสาวธัญพักตร์ แก้วปรีดานันท์ 5711080320087 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 2 นางสาวนุชนารถ ลายเงิน 5711080320069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 3 นางสาวสุธิดารัตน์ ละงู 5711029802002 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 4 นางสาวชุติมา สุขอุดม 5711011804012 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 5 นายอุดมศักด์ิ หวานขัน 5711029510035 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 6 นางสาวรัตติญา โสมวิภาค 5811029802020 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 7 นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองเรืองรักษ์ 5711029510048 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 8 นางสาวมณฑาทิพย์ โต๊ะหมาน 5811029802012 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 9 เด็กชายศักด์ิสิทธ์ิ แสนแก้ว 5711011340020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 10 นางสาวสิตาภา วีรการณ์ 5711012760216 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 11 นายนครินศักด์ิ เต็มพร้อม 5711029721019 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 12 นางสาวแสงดาว สละบาป 5711080320049 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 13 นางสาวชิดชนก นาคมนต์ 5911029802011 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 14 นางสาวอัมรินทร์ พรมเพ็ชร 5711080320073 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 15 นายนิรนันท์ ร่มเย็น 5711029721048 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 16 นางสาววาณิช คงบุญ 5711080320036 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 17 นางสาวสุภาพร หัวแหลม 5711029510070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 18 นางสาวจุฑารัตน์ สุขประสงค์ 5811080320040 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 19 นางสาวณัฎฐมาศ บุญดาว 5811029802033 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 20 นางสาวทัชชา เอียดทอง 5811029721048 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 21 นายจตุรงค์ บุญขันธ์ 5911029448015 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 22 นางสาวเพชราภรณ์ สิทธิโอด 56813200001 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 23 นางสาววราภรณ์ เอ่ียมอักษร 5711029510009 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 24 นางสาวมิลัลตี ทองแก้ว 5711029802030 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 25 นางสาวอนิตา เอียดตรง 5711029510071 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 26 นางสาวณัฐชา สมพบ 5811022446080 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 27 นางสาวธัญญา พูลพิพัฒน์ 5811080320047 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 28 นายอรรณพ ช่วยอินทร์ 5711029802001 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 29 นางสาวสขิลา สะหยัง 5811029802018 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 30 นางสาววิพาพร รอดประเสริฐ 5711080320064 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 31 นางสาวนุชจรีย์ ป่ินทอง 5711080320043 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 32 นางสาวมินท์มันตา รอดศิลป์ 5811056723024 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 33 นางสาวจิรารัตน์ สุขเกษม 5911012760063 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 34 นายพิชญ์ ภูมิชัย 5711080320094 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 35 นางสาวปาริชาติ กะนุวงษ์ 5911011448135 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 36 นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วพรม 5811029510034 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 37 นางสาวณิชชา ปิตติวณิชย์ 5911022446065 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 38 นางสาวอรสา บุพับ 5711080320076 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 39 นางสาวจันทิมา สิทธ์ินุสรณ์ 5711080320078 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 40 นางสาวสุชาดา ภู่จันทร์ 5711080320079 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 41 นางสาวสุภาพร สุวรรณรัตน์ 5811029721024 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 42 นางสาวอรพิน เงินมาก 5911011570048 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 43 นางสาวชนิตรา ไพเราะ 5711080320081 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 44 นางสาวธิดาพร จงหาญ 5711080320074 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 45 นางสาวสุวารี สมบัติ 5911080320019 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 46 นางสาวภัชราพร แก้วทรัพย์ 5711056601029 17,350



74

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 47 นางสาวณัฐริกา จันทร์เมือง 5711022446228 7,700
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 48 นางสาวภานุสรณ์ ผลค า 5711080320004 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 49 นางสาวเยาวลักษณ์ เวียงค า 5711011446077 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 50 นางสาวณัฐธิญา บึงอ้อ 5711080320017 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 51 นางสาวอุษณีย์ ม่วงใหม 5911011540002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 52 นางสาวจารุวรรณ หนูแก้ว 5711029721017 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 53 นางสาวอรนลิน ย่ังยืน 5711029721009 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 54 นางสาวจุฑามาศ ยอดโพธ์ิศรี 5911056601058 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 55 นางสาวสิริรัตน์ ศรีสร้อยแก้ว 5711080320089 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 56 นางสาวมาลินี ดวงเพชร 5811022446194 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 57 นางสาวจินดา ทวาระคาม 5911056721094 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 58 นางสาววีรวรรณ ทองประดับ 5811029510045 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 59 นางสาวณัฐิกานต์ จินดาพรหม 5811022446039 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 60 นางสาวธมลวรรณ แสงจันทร์ 5911029802025 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 61 นางสาวรพีพรรณ สุขเจริญ 5811080320018 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 62 นางสาวกิตติมาพร คมคาย 5911022446124 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 63 นางสาวสุดารัตน์ เสวิสิทธ์ิ 5911011804051 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 64 นางสาวจริยา ไสยวงศ์ 5911056723077 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 65 นางสาวมัลลิกา หม้ันสลุง 5711080320019 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 66 นางสาวสินีนาฏ แก้วประดิษฐ 5711029721047 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 67 นางสาวเพชรลัดดา ศิริสวัสด์ิ 5911011448016 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 68 เด็กหญิงณัชชา สาริพันธ์ุ 5811056990114 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 69 นางสาวนลัทพร อุตส่าห์ 5911022446226 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 70 นางสาวพิมพ์วิภา เสนหนู 5811029510032 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 71 นายสกุลเกียรติ ไกรเทพ 5911029721009 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 72 นางสาวธัญชนิต ห่อจันทร์ 5811029802006 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 73 นายศรัณย์ ราญรอน 5911011510039 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 74 นางสาวอมิตา อ่ิมบุญ 5911011820108 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 75 นางสาวกมลวรรณ บุญอ้อย 5711080320034 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 76 นายทนา เจนลพ 5711080320071 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 77 นางสาวมาริสา สีทอง 5911011448153 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 78 นางสาวอรทัย เน้ือน้อย 5711029510046 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 79 นางสาวสกุลตรา พลับแก้ว 5811080320064 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 80 นางสาวศิขรินทร์ รสผักแว่น 5911080320056 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 81 นายณัฐสรณ์ สองสา 5811029510011 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 82 นางสาวธัญญารัตน์ ไพรจิตร 5811011320062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 83 นางสาวอรวี นวนิรมล 5911056601052 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 84 นางสาวอนุสรา โสภาจร 5811022446138 22,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 85 นายสิทธิชัย ม่วงแก้ว 5911011940096 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 86 นางสาวมธุริน บุญรอด 5911012760251 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 87 นางสาวอรนิตย์ ธรรมกุล 5911011809007 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 88 นางสาวจุทามาศ ศรีเทพ 5811029510031 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 89 นางสาวตรีรัก รองเดช 5811029510023 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 90 นางสาวกัญญารัตน์ สังขาว 5811029510052 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 91 นางสาวชัชดากรณ์ ศรีไกรภักด์ิ 5811080320024 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 92 นายปุราเชษฐ์ จันทมิน 5911011445172 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 93 นางสาวณัฏฐา สวัสด์ิศรี 5911011320006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 94 นางสาวสาธิดา ทองเนาวรัตน์ 5911011940058 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 95 นางสาวอภัสรา สรรพทรัพย์ 5811022446037 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 96 นางสาวสุดหทัย ศิลารัตนทรัพย์ 5811022446081 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 97 นางสาวพรรณนารา ค ารศ 5911011510118 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 98 นางสาวชลธิชา ผาสุข 5911011820085 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 99 นางสาวธิดารัตน์ ใบยา 5911022446041 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 100 นางสาวมินตรา สงนอก 960721719 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 101 นางสาวกฤตพร พิชัยรัตน์ 5911029802021 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 102 นางสาววิภาภรณ์ สมภาร 5811011820077 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 103 นางสาวศศิเพ็ญ แก้วมาลัย 5811022446169 22,600



77

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 104 นางสาวขนิษฐา เชษฐา 5811022446052 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 105 นางสาวเจมจิรา อวิสุ 5911056150004 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 106 นางสาวรัชต ธานี 5811011802043 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 107 เด็กหญิงณัฎฐิดา อ่อนเจริญ 5811022446200 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 108 นางสาวอารีรัตน์ กรงเพ็ชร 5811080320008 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 109 นางสาวอิศราพร พลายเถ่ือน 5911080320029 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 110 นางสาวศศิวิมล ทับทิมทอง 5911011445122 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 111 นางสาวนนท์ผกา โสดสกนธ์ 5911011806041 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 112 นายจักรี สลับศรี 5911056150042 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 113 นางสาวสิริมา หมอป่า 5911056990081 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 114 นางสาววชิราภรณ์ ขุนทอง 5911056601039 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 115 นางสาวกวินตรา งอมสะคู 5911056721114 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 116 นางสาววรัญญา ตะติสิน 5811022446166 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 117 นายอุกฤษฏ์ ธรรมวงศ์ 5911011460088 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 118 นายธีรยุทธ เบ็ญระเหม 5811029510044 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 119 นางสาวภณิดา ทองสถิตย์ 5911011445147 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 120 นางสาวณัฏฐ์นลิน ภานุศรีสุพัฒน์ 5811022446147 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 121 นางสาวทิวาพร สีลานาม 5911080320007 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 122 นางสาวทัดดาว ทรัพย์ประเสริฐ 5811080320071 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 123 นางสาวกัญญา รอดเจริญชัย 5911022446286 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 124 นางสาวศิริญาภรณ์ คานะมี 5911011520055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 125 นางสาวจุฑาทิพ แป้นกลาง 5911022446156 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 126 นางสาวพนัชพร ล้ิมประพันธ์ 5811022446179 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 127 นางสาวสุภาวดี ม่ันชาวนา 5811022446180 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 128 นางสาวมลิวัลย์ พานแพน 5811022446207 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 129 นางสาวสิณนภา ป้องพาล 5811022446173 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 130 นางสาวสุพัตรา สืบวงศ์ 5811011445057 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 131 นางสาวฐิติกานต์ คุมสุข 5911011820066 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 132 นางสาวธัญญารัตน์ ข าดี 5911012760016 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 133 นางสาวปิยะพร วงกลาง 5911022446219 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 134 นางสาวปิยะวรรณ ทอหุน 5911011320023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 135 นางสาวพรพิชชา รัตนปินทะ 5911011796067 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 136 นางสาวมณีขวัญ มีวรรณี 5911011814055 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 137 นางสาวสิริรัตน์ ศิริเกรียงไกร 5811022446120 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 138 นางสาวภริตา เทพมณี 5811022446114 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 139 นางสาวนิธิพร แย้มประยูร 5911022446044 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 140 นางสาวศิริวรรณ จ านงสุข 5911080320006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 141 นางสาวนรินทร์ทิพย์ สุขเจริญ 5811011520012 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 142 นางสาวสวรรณภัทธ์ ถ่ายย้วนกุล 5811029802036 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 143 นางสาวสุชาดา แป้นศิริรัตน์ 5911011570086 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 144 นางสาวทินมณี จารัตน์ 5811080320046 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 145 นางสาวศกุนตลา พลับแก้ว 5811080320063 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 146 นางสาวสุกัญญา กุลบุญ 5911080320031 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 147 นางสาวขนิษฐา ค าไทย 5911022446067 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 148 นางสาวพรฐิตา จงทอง 5811029802027 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 149 นางสาวอัญชิสา นันทะหาญ 5811022446246 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 150 นางสาวธัญพร รักษ์อารีกุล 5811080320011 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 151 เด็กหญิงปวรรัตน์ เทียมศรี 5911056150014 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 152 เด็กหญิงปวรวรรณ เทียมศรี 5911056150016 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 153 นางสาวอัญชลี โพนชัด 5911056990014 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 154 นางสาวสุภาพร กระทอง 5911080320027 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 155 นางสาวมุขรวีร์ ดอนไพรฮวบ 5811080320009 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 156 นางสาววรรณนิสา สมหมาย 5711020660054 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 157 นางสาวชญาณ์พร ทัศคร 5711011445064 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 158 นางสาวปริยา พิศลยบุตร 5711056160063 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 159 นายทศพร ดวงดิษฐ์ 5711020660018 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 160 นางสาวอาธิภรณ์ พงษ์ทิพย์พาที 56503200013 16,125
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       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 161 นางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐรัตน์ 5911022446334 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 162 นางสาวสภาวรรณ เจษฎาอังกูร 5711029721029 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 163 นางสาวสินีรัตน์ จันทร์ด้วง 5711029510002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 164 นางสาววนัชพร เกียรติยศ 5711029510001 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 165 นายชาญยุทธ สังยวน 5711029802021 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 166 นางสาวณฐมน ภูทองบ่อ 5811080320059 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 167 นางสาวกาญจนา เรียงวงษ์ 5811011445008 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 168 นางสาวชมภัทร อุปพงษ์ 5911029510049 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 169 นางสาวภวิกา ฟองจ า 5911011820034 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 170 นางสาวธนัญญา พนมกิจเจริญพร 5911056722024 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 171 นางสาวปิยฉัตร บุปผาวัลย์ 5911011030008 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 172 นางสาวเกศินี บุญขาว 5911011804039 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 173 นางสาวมัณฑนา อ่อนสว่าง 5811022446195 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 174 นางสาวมิถุนา อันทนิตย์ 5911012760156 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 175 นางสาวศศิธร สีลาเกตุ 5911056990022 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 176 นางสาวกมลวรรณ ช่ืนชูจิตร 5911056601019 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 177 นางสาวสุชาดา ผลิพัฒน์ 5911011804098 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 178 นายภานุวัตร ชูราศรี 5911056150013 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 179 นางสาวอัญรินทร์ ธนสินนพรัตน์ 5811022446125 22,600
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          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)
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กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 180 นางสาวดรุณี จิตจักร 5911056990080 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 181 นางสาวอุไรวรรณ ชีพนุรัตน์ 5911056990079 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 182 นางสาวสมฤทัย เริงใจ 5911011809020 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 183 นางสาวอภิสรา เส็นจาง 5911029510052 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 184 นางสาววรัชยา จันทร์หอม 5911011448031 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 185 นางสาวพรนภา อินตาเถิง 5911022446102 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 186 นางสาวลัคนา เจริญ 5911056990062 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 187 นางสาวอนุรักษ์ บุญเลิศ 5911022446273 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 188 นางสาวลลิตา จันทร์สุวรรณ์ 5911022446228 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 189 นางสาวจุฬารัตน์ ดวงจันทร์ 5911029802003 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 190 นางสาวแอนจิรา มงคล 5911011809030 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 191 นางสาวณัฐณิชา เย็นเหลือ 5911011553020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 192 นางสาวโสภิตา ปราบพยัคฆ์ 5911080320012 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 193 นางสาวกชพรรณ ไชยชัย 5911011445061 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 194 เด็กหญิงธนพร ม่วงทิพย์ 5911011802066 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 195 นางสาวน้ าเพชร สร้อยชมภู 5911056160059 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 196 นางสาวรัตนาวดี ทรัพย์สิน 5911056723066 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 197 นายวิษรุต เม่นหวา 5911011940068 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 198 นางสาวณัฐวดี สอพอง 5911011340059 16,125



82

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 199 นางสาวปริฉัตร ฤทธิรงค์ 5911022446301 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 200 นายธีรภัทร ศิริ 5911056731017 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 201 นางสาวดรัลรัตน์ ธีระชีพ 5911011445035 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 202 นายสิทธินนท์ ธัญลักษณ์ 5911011806063 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 203 นางสาววิภาวรรณ อินทโชติ 5911011570038 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 204 นางสาวจิตสุภา สกนธ์กาญจน์ 5911056721038 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 205 นางสาวกนกวรรณ ฉุยฉาย 5911011520035 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 206 นางสาววันชนก เกตุแก้ว 5911056723064 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 207 นางสาววราวรรณ เพ่ิงเท่ียง 5911011510083 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 208 นางสาวชลธิชา บัวทอง 5911011470056 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 209 นางสาวสุวิมล พูลลักษณะ 5911011820087 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 210 นางสาวนัทตพร โชติพันธ์ 5911011470023 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 211 นางสาวศุภรดา ค าเจริญ 5911056723058 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 212 นางสาวเพียงดาว องอาจ 5911011460006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 213 นางสาวลลิตา เคร่ืองพาที 5911011445076 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 214 นางสาวอภิญญา สุทธสนธ์ 5911056722063 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 215 นางสาวสุภาพร พิมพขันธ์ 5911080320010 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 216 นายศราวุธ แมลงผ้ึง 5911011448101 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 217 นางสาวอรอุมา ปล้องกลาง 5911011510119 19,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 218 นางสาวเต็มฟ้า พลโยธา 5911011520065 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 219 นางสาวสุดารัตน์ ลาโภ 5911011448099 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 220 นางสาวจิตรา โง้วหลี 5911056604029 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 221 นางสาวธนัทชพร เขียวเจริญ 5911011806049 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 222 นางสาวอลิสา รอดคลองตัน 5911022446150 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 223 นางสาวกิตติยา วารุรัตน์ 5911056150021 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 224 นางสาวกรรณิการ์ หลีเหม 5911029448002 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 225 นายอ านาจ ชาวเมืองดี 5911011540012 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 226 นางสาวสโรชา ภุมมาลี 5911080320017 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 227 นางสาวสุวรรณา บัวสุวรรณ์ 5911056605075 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 228 นางสาวชุติมา กาวิระ 5911011448019 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 229 นางสาวโสรยา ด าริห์พงษ์ 5911011805045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 230 นายกิตติศักด์ิ พุฒพิมเสน 5911011940115 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 231 นางสาวอริศรา ปัญณะสมบูรณ์ 5911011820058 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 232 นางสาวภาคินี รุ่งสว่าง 5911056180021 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 233 นางสาวณัฏฐกฤตา ทองเม่ง 5911029510037 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 234 นายลัทธพล แพงมา 5911029721029 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 235 นายเกียรติวงศ์ สงนพรัตน์ 5911029802026 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 236 นางสาวสุชาดา เกตุจรัส 5911056601062 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 237 นางสาวทรรศนีย์ จิตศศิวิมล 5911056990048 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 238 นางสาวอรณี มณีค า 5911022446026 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 239 นายธนพนธ์ อุตมะชัย 5911056722050 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 240 นางสาวสุพิชญา กาวี 5911011445053 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 241 นางสาวกัญชลิกา ศรีค า 5911011570088 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 242 นางสาวพลอยพรรณ ทองยศ 5911056601022 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 243 นางสาวกรกนก ชูจิตร 5911022446053 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 244 นางสาวสาลินี พลงาม 5911011804033 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 245 นายชวนันท์ รู้ขาย 5911056990078 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 246 นางสาวน้ าเพชร มานอก 5911011445105 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 247 นางสาวสุภาพร โตจุฬา 5911056722071 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 248 นางสาวประภัสสร สว่างเนตร 5911011510114 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 249 นางสาวพรทิพย์ แสงกล้า 5711056721141 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 250 นางสาวนพรัตน์ ตุ่นเงิน 5911056605020 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 251 นายธรรมเนตร พัฒนพูนผล 5911011460115 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 252 นางสาววิศัลยา ปานแตง 5911011445057 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 253 นางสาวโสภิตา ก้อนแก้ว 5911056601025 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 254 นางสาวน้ าทิพย์ กาเผือกงาม 5711011448161 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 255 นางสาวรวิวรรณ น าสันเทียะ 5911011820002 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 256 นางสาวศิริพร มีเดช 5711080320062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 257 นางสาวศิรภัสศร โชติช่ืน 5711080320097 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 258 นางสาวเยาวลักษณ์ ล าภา 5911080320053 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 259 นางสาวตวงรัตน์ บัวด า 5711029510036 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 260 นางสาวอภิสมัย เขาแก้ว 5711029721039 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 261 นายโอรส ด าทับ 5811029721021 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 262 นางสาววราลักษณ์ คมนาคม 5811029510025 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 263 นางสาวฉัตรฤดี หมานหมาด 5711029802032 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 264 นางสาวภวิกา เรืองเลิศธนา 5811056721031 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 265 นางสาวพัชร์ชิสา ลังกาแกม 5811056601018 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 266 นางสาวลัลน์ลลิน วงศ์สระหลวง 5811056721059 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 267 นางสาวนิษฐา อุทานนท์ 5811011553035 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 268 นางสาววศินี แป้นนวล 5811029510048 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 269 นายภัทรพงศ์ พุคคะบุตร 5911011470057 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 270 นางสาวจุฬาภา ชมภูม่ิง 5911022446114 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 271 นางสาวนัทมน โก้สกุล 5911022446096 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 272 นางสาวจินดารัตน์ รามจันทร์ 5911029802002 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 273 นางสาวกาญจนา สามารถ 5911011445180 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 274 นางสาวจันทกานต์ เกตุนุช 5911056150003 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 275 นางสาวมาริษา ใหญ่จันทึก 5911056605022 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 276 นางสาวละอองทราย นนทน า 5911022446208 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 277 นางสาวณัฐริกา สินสมบูรณ์ทอง 5911022446180 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 278 นายปิยพันธ์ แสงศรีจันทร์ 5911029721001 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 279 นางสาวสุกัญญา ศุภเกต 5911011448095 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 280 นางสาวกาญดารัตน์ เพ็งสุวรรณ 5911011806048 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 281 นายนิติพนฐ์ ศรีภักด์ิ 5911011570025 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 282 นางสาวสุพัตรา ค้าสมบัติ 5911011820082 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 283 นางสาวนิรัชพร ม่ิงสกุล 5911011802059 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 284 นางสาวบุษบากร ไพรินทร์ 5911029510009 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 285 นางสาวมนัญชยา แก่นอิน 5911022446330 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 286 นางสาวเกวลิน เช่ือมฉิม 5911011340075 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 287 นางสาวจันทิมา จันทร์ศรี 5911011806022 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 288 นายธวัช นารี 5911029510005 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 289 นางสาวปณิตา หม่ืนศักดา 5911011520034 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 290 นางสาววาสนา กล่ินเอ่ียม 5911022446035 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 291 นางสาวสาวิณี สิงห์เหม้น 5911011804032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 292 นายธีรวัฒน์ โพชสาลี 5811029510041 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 293 นางสาวณัฐวดี กังแฮ 5811029510071 19,350



87

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 294 นายกมล สงศรี 5811029510003 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 295 นางสาวณัฐพร จีนปัก 5811029510014 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 296 นายณัฐพล พุทธสุวรรณ 5711080320058 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 297 นางสาวอรทัย สิงห์ป้อง 5711080320023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 298 นางสาวพัชรี ศรีวิชา 5711080320086 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 299 นางสาวศุภธิดา ทัพพิลา 5711080320015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 300 นางสาวมนทิรา ทองหนองบัว 5911011940108 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 301 นางสาวคัทลียา ไขแก้ว 5911056605004 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 302 นางสาวปาลวี เถ่ือนสุข 5911056605051 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 303 นายณัฐวุฒิ ทองอินทร์ 5911011445129 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 304 นางสาววไรรัตน์ สายสินธ์ิ 5911011448003 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 305 นางสาวสุนิตา หาดี 5911012760211 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 306 นางสาวอารยา รัดช า 5911056722061 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 307 นายเนติธร พงษ์พันธ์ปัญญา 5911011940030 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 308 นายพชรพล กรานแก้ว 5911012760094 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 309 นางสาวสิริปภัสสร กล่ าเลิศ 5911011570067 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 310 นางสาวณัฐธร เพียรบัณฑิต 5911056722075 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 311 นางสาววัลลภา นนท์กันหา 5911011801001 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 312 นางสาวฑิมพิกา หม่ันดี 5911011805037 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 313 นางสาวนิลตา อินผัด 5911056990027 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 314 นายคมกริช ม่ันยืน 5911056721008 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 315 นางสาววิลัยวรรณ ศรีโสม 5911012760074 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 316 นางสาวศุภนิดา แป้นเจริญ 5911056723025 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 317 นางสาวสุธิดา คงตระกูลม่ันคง 5911011801059 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 318 นายชินวุธ โทขนาด 5911011445093 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 319 นางสาวพัชรพร เหมืองจา 5911012760222 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 320 นางสาวอัมพิกา ขวัญยืน 5911056731023 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 321 นางสาวศิริเกศ ดวงบังเกิด 5911056604042 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 322 นางสาววรรษมน โสดา 5911011820091 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 323 นางสาววรรษา พากเพียร 5911056722054 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 324 นางสาวอรัญญาพร สุหา 5911056990029 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 325 นางสาวอภัสริญญา เร่ิมยินดี 5911011445128 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 326 นางสาววาสนา เจริญธรรมทัศน์ 5911056990086 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 327 นางสาวออมสิน ค าปาน 5911056605072 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 328 นางสาวเกศินี ดีได้ 5911080320025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 329 นายนฐพล จันทร์ชู 5811029721006 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 330 นางสาวปาริฉัตร เกิดอรุณเดช 5911011570083 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 331 นางสาวศรวนีย์ รัตนเรืองศิลป์ 5911020660030 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 332 นางสาวกัญญ์วรา สังคหะพงศ์ 5911022446246 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 333 นางสาวเสาวลักษณ์ คงทวี 5911022446047 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 334 นางสาวณิชากร อานนท์ 5911022446010 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 335 นางสาวธนวรรณ รักชาติ 5911022446072 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 336 นางสาวสิริรัตน์ อังกาบ 5911022446056 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 337 นางสาวณิติญาภรณ์ วงค์ศรีแก้ว 5911022446201 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 338 นางสาวชนันณ์ชิฎา กระพ้ีสัตย์ 5911022446294 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 339 นางสาวนัทธนัญ อุทธสิงห์ 5911056722026 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 340 นางสาวอัยลดา ทองมา 5911011520020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 341 นางสาวอัญชิสา ไชยสุโข 5911022446235 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 342 นางสาวธนัญชนก จีนประดิษฐ์ 5911022446039 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 343 นางสาวพัชรพร ไชโย 5911080320060 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 344 นางสาวสุภัทตรา โคจริยาวัฒน์ 5911022446247 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 345 นางสาวศิริกาญจน์ สว่างจันทร์ 5711029721023 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 346 นางสาวณิชมน ชัยชนะธรรม 5711029721043 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 347 นายวรเชษฐ์ ทองดี 5811029510028 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 348 นางสาวธัญชนก ทิมจร 5711029721004 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 349 นางสาววรดา จันตรา 5911080320055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 350 นางสาวสุมิตรา ทองพระพักตร์ 5911056990073 30,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 351 นายภูริทัศ วิเศษสมบัติ 5911056721002 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 352 นางสาวโกลัญญา อยู่ยงค์ 5911022446174 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 353 นายณัฐพล บุญฤทธ์ิ 5911056721138 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 354 นางสาวเยาวลักษณ์ สีสัน 5911011320057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 355 นายต่อพงค์ ปฐมสิริกุน 5911056721136 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 356 นางสาวกิติยา พ่วงนิมิตรชัย 5811022446113 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 357 นางสาวลลิตา สุขสกุล 5911022446132 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 358 นางสาวอภิชญา จันทร์แก้ว 5911056990060 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 359 นายนพรัตน์ แสงหิรัญ 5911011802009 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 360 นายทินภัทร สุมามาลย์ 5911011510066 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 361 นายยศพล ไชยชิต 5911056721033 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 362 นางสาวปพิชญา เนินใหม่ 5911080320023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 363 นางสาวณิศศา สาลีกิจ 5911011553010 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 364 นางสาวจิราภรณ์ องอาจ 5911011805033 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 365 นางสาววราภรณ์ ช้างเขียว 5911056150031 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 366 นางสาวธัญญาเรศ พวงวาสนา 5911011805065 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 367 นางสาววรัญญา เจ๊กสูงเนิน 5911011320077 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 368 นางสาวภัทธิมา คงทอง 5911011320048 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 369 นางสาวปรียานุช แซ่อุ่น 5911056180034 17,350



91

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 370 นางสาวจิราพร ศรีเจริญ 5911011814062 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 371 นางสาวณัฐธิรา ประดิษฐสุวรรณ 5911011809034 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 372 นางสาวสิรินยา จันทะคาม 5911056180039 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 373 นางสาวญาดา ศรีนพนันท์ 5911011809060 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 374 นางสาวสุประภา อังกินันทน์ 5911011809046 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 375 นางสาววรัญญา ศรีจันทร์ 5911056150044 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 376 นางสาวชนัญชิดา ช่างฟอก 5911080320052 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 377 นางสาวสายธาร กูลรัตน์ 5911012760053 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 378 นางสาวณัฐวดี วิรุฬห์พันธ์ปาล 5911011814023 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 379 นางสาวศิริรัตน์ เช้ือนุ่น 5911056604030 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 380 นางสาวมีนา มอญใต้ 5911011570030 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 381 นางสาวอริสา เปสลาพันธ์ 5911011553041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 382 นางสาวชาลิสา นาเขตร 5911080320065 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 383 นางสาววรรณกร เกิดมากมี 5911080320057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 384 นางสาวรัตนาภรณ์ โภคา 5911080320047 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 385 นางสาวชนนิกานต์ วิถี 5911080320045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 386 นางสาวจุฑามาศ พูลทอง 5911080320050 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 387 นางสาวกนกวรรณ โถทอง 5911080320011 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 388 นางสาวณัฐธิดา ทองชิง 5911080320041 16,125
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       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 389 นางสาวปภัสสร ปทุมทองฤดี 5911011510080 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 390 นางสาวสิริยากร น้อมระวี 5911011320090 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 391 นางสาวญาณาธิป ห่วงศรี 5911011540034 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 392 นางสาวอรัชพร อุบลวรรณา 5911056160113 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 393 นางสาววัณณิตา เงาศิลป์ชัย 5911011553015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 394 นางสาวสุภัสสรา กล่อมอ้น 5911011510007 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 395 นางสาวฆนรส มงคลสมบัติศิริ 5911011804095 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 396 นางสาวพรนภา โคกโต 5911011570134 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 397 นางสาวพัชราภรณ์ ทัศน์สูงเนิน 5911011320069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 398 นายวิทวัส ก้ิง 5911012760257 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 399 นางสาวเจนจิรา ชูช่วย 5911011340060 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 400 นางสาวณัชชา พรพนาฤทธิชัย 5911056723071 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 401 นายปิติพงศ์ ปัทมาลัย 5911056722083 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 402 นางสาวปภาวรินท์ เต่ือยมา 5911056604035 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 403 นางสาวสิราวรรณ ดีสุข 5911056601018 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 404 นางสาวพนิดา วิบูลย์ป่ิน 5911056723039 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 405 นางสาวณัชชา แตงสอาด 5911011804044 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 406 นางสาวเบญญาภรณ์ ทองสุข 5911011804023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 407 นายชนาธิป ชูราษี 5911011802073 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 408 นางสาวไพรินทร์ ดวงสี 5911011340066 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 409 นางสาวอภิญญา บุญเรือง 5911011804070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 410 นางสาวพัชรี ศรีธวัช 5911011802074 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 411 นางสาวพัณณิตา จ าปาทอง 5911056604008 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 412 นางสาวชุติมา สุรพันธ์ุ 5911011540040 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 413 นางสาววรรณพร พะลัง 5911011809064 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 414 นางสาวธนภรณ์ สอนมี 5911011802038 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 415 นางสาวรภีพร โพธ์ิทอง 5911056721016 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 416 นางสาวนุชนารถ ยมนา 5911011510109 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 417 นางสาวมณีรัตน์ ลีลา 5911011320030 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 418 นางสาวมาริสา กองแก้ว 5911011030014 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 419 นางสาวสุรนันท์ ใจดี 5911011030004 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 420 นายธรรมรัตน์ ทรายขาว 5911056722018 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 421 นางสาววีรกุล วิชัยศิรินุกูล 5911056604044 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 422 นางสาวปฏิมากร สุภะสีมากุล 5911011320041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 423 นายชัยธัช สุริยะ 5911011570101 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 424 นางสาวชลทิชา ฤทธ์ิมาก 5911056160068 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 425 นางสาวเมสินี หม่ืนยุทธ 5911011320063 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 426 นางสาวฌัชฎา แสงขาร 5911011030003 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 427 นางสาวอมรพรรณ สุขมงคล 5911056723011 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 428 นายภควัต ด้วงมาก 5911029721008 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 429 นายภาณุพงศ์ คงมานะเกียรติคุณ 5911029721030 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 430 นางสาวสุธาทิพย์ หนูเหมือน 5911029721018 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 431 นางสาวจิตปุญญ เขียวแก้ว 5911056722082 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 432 นางสาวอรวรรณ พลฤทธ์ิ 5911029802018 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 433 นางสาววรกานต์ เจ๊ะหมัด 5911011805057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 434 นางสาวชนาภัทร ทิพย์จันทา 5911029510029 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 435 นางสาวปริชาติ เสียงล้ า 5911029510030 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 436 นางสาวกมลกานต์ ลิลาพันธิสิทธ์ิ 5911029802008 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 437 นางสาวจิราภรณ์ คงด้วง 5911029510016 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 438 นางสาวกุลกานต์ ทองสุข 5911029510028 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 439 นางสาวอนงค์นาถ แกล้วกล้า 5911029510024 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 6 ล ำดับท่ี 440 นางสาวสุชานาถ เข็มข า 5911011570084 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 1 นางสาวประภัสสร เหรียญทอง 5711081721041 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 2 นางสาวนิภาพร ฮือสะ 5811081320008 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 3 นางสาวเพชรรัตน์ มณีแสง 5711050721020 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 4 นายกฤตภัค กระแสร์โท 5811050160042 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 5 นางสาวธัญญารัตน์ แสงสว่าง 5711081320023 16,125



95

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 6 นางสาวชฎาพร รัตนเทพี 5811011801050 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 7 นางสาวพัชธิดาพร สุขสมร 5711050320067 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 8 นางสาวจิตติมา ทองประเสริฐ 5711050160036 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 9 นายสมพล แสงเทียน 5711050721023 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 10 นางสาวสุวัยบะห์ ลาเตะ 5811011809055 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 11 นางสาวพรกรัณย์ พุกเนียม 5711081721028 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 12 นางสาวรสสุคนธ์ น้อยวิบล 5711050320012 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 13 นายสราวุธ ยังทรัพย์ 5711050721015 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 14 นายนฤเบศร์ คงบุรี 5711056160117 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 15 นายวุฒิภัทร ช่อทอง 5811011446028 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 16 นางสาวญานิศา รุ่งธิติธรรม 5811081320002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 17 นางสาวสุทธิดา รูปสูง 5711081320002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 18 นางสาวอุษณีย์ พลเสน 5711050320006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 19 นางสาวพัชรินทร์ สุพรรนิช 5811056990122 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 20 นายสุธี บุญจิตร 5711081721009 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 21 นางสาวนิตติยา สร้อยงาม 5811050431015 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 22 นางสาวสุภาพร เทพสิงห์ 5711081320027 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 23 นางสาวมาริน มีม่ังค่ัง 5711050320055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 24 นางสาวเจียมจิรา ขัติยนนท์ 5711050320019 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 25 นางสาวกัญญารัตน์ มีแก้ว 5811011446082 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 26 นางสาวอุ้มศิริ อัศวชนานนท์ 5811081721006 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 27 นายมูฮ าหมัดบัซรี บินเจ๊ะแว 5811011446081 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 28 นางสาวพัทธวรรณ ถ่ินทิพย์ 5711081320024 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 29 นางสาวสุนินทรา สีเคราะห์ 5811081721018 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 30 นางสาวณัฐชนก วิเศษแพทย์ 5911050732021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 31 นางสาวนันท์นภัส ลาแพงดี 5711050320069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 32 นางสาวสราพรรณ จันทร์งาม 5911011446052 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 33 นางสาวนฤมล บุญชิต 5811011470059 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 34 นางสาวเยาวลักษณ์ พรมภักดี 5711012760162 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 35 นางสาวแคทรียา ระฆังทอง 5911012760123 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 36 นางสาวจิรภัทร์ รอดดีย่ิง 5911050320045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 37 นางสาวธัญญลักษณ์ จันประทีป 5711011510076 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 38 นางสาวพิกุลทอง วิลาจันทร์ 5711011340032 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 39 นางสาววาทินี ปินตาดง 5911081721017 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 40 นางสาวทีระวดี ใจตาบุตร 5711081320026 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 41 นางสาวปภัทรสร ไหวใจ 5911011446106 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 42 นางสาวพัชรพร เกตุเพชร 5811050431008 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 43 นางสาวสุนีรัตน์ แสงศรี 5911081320004 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 44 นายชูภัทร มูลอินต๊ะ 6011056721002 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 45 นางสาวลฎาภา โสมภีร์ 5811050320040 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 46 นางสาวณัฐธิดา จรัสศรี 5711050160005 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 47 นายภูชิต เอมสรรค์ 5711050160006 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 48 นางสาวสุภัสสร กันหนองฮะ 5711050721039 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 49 นางสาวธนพร ยอดเงิน 5811080320021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 50 นายปรีชา มณีโชติ 5711050320034 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 51 นางสาวกฎภาพิมพ์ หล้าเจ 5811081320020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 52 นางสาวบุณยนุช โนเล่ียม 5811081320003 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 53 นางสาวนัดดา หม่ืนไกร 5711050160024 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 54 นางสาวภูริตา กสิวัฒน์ 5711081320030 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 55 นางสาวนลินรัฐ รอดพยุง 5711050160023 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 56 นางสาวสิรินญา บัวงาม 5811011446127 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 57 นางสาวธัญชนก วงศ์ชัย 5711011320043 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 58 นางสาวทิพากร มีบางยาง 5711011804013 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 59 นางสาวอรอนงค์ สุชาติพงษ์ 5911011446124 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 60 นางสาวรักบุญ โชติอรรคณิต 5811050721049 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 61 นางสาวพิชชากร ศรีสุวรรณ 5711050320066 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 62 นางสาวจิราภรณ์ บุญธรรม 5811050320056 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 63 นายชาญณรงค์ ฐานัน 5811011446094 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 64 นางสาวจุฑาลักษณ์ แรงดี 5711081721027 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 65 นายกิตติ ทองอินทร์พงษ์ 5711050721030 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 66 นางสาวอรอุมา จ าปาเทศ 5811050320017 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 67 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีเงิน 5811080320027 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 68 นายภูวดล อัศพันธ์ 5711050721047 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 69 นายเอกชัย ตรงมา 5811011446080 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 70 นางสาวกัลปังหา แป้นถนอม 5911011460026 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 71 นางสาวสุณิสา ศักดี 5811011446099 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 72 นางสาววรรณวิศา ธัญญเจริญ 5711050320081 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 73 นางสาวธนรักษ์ มะลิทอง 5711050721043 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 74 นางสาวสิริยากร วงศ์ชัยเพ็ง 5711050721021 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 75 นางสาวจิรารัตน์ เต็มเป่ียม 5711081721002 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 76 นางสาวแพรวพราว แก้วประเสริฐ 5711050431009 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 77 นายพีระพัฒน์ อุ่นพรม 5911081721033 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 78 นางสาวมณีวรรณ บัวพัฒน์ 5811081721004 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 79 นายวชิรวิทย์ อรรถาวีย์ 5911081721064 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 80 นางสาวสุพรรณษา ภู่สุวรรณ์ 5811011446009 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 81 นายชิษณุพงศ์ กองสอน 5811011446011 27,120
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 82 นางสาวชลธิชา พวงผกา 5811011809015 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 83 นายวรกร โพธาวรรณ 5811081721003 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 84 นางสาวอารีรัตน์ นวนิรมล 5911011446055 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 85 นางสาวจันนิภา ฟักแฟง 5911081320025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 86 นางสาวจารีรัตน์ โสภาผล 6011011809015 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 87 นายภูวดล นุ่นเกล้ียง 5811056150032 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 88 นางสาวณัฏฐนันท์ เหม็งทะเหล็ก 5811081320015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 89 นางสาวธัญญรัตน์ เตภักดี 6011081446006 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 90 นายเจนณรงค์ ทองเกิด 5811050160005 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 91 นางสาวจิรัตน์ติกาญจน์ บุญวัดหงษ์ 5811081320006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 92 นางสาวสุภัทรตา ดงเย็น 6011022446099 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 93 นางสาวจุรีรัตน์ สาถ่ัว 6011011820011 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 94 นางสาวมนัณญา ข าแผลง 6011022446193 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 95 นายสมรักษ์ อยู่แก้ว 5811050721021 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 96 นายธนกร ภมร 6011050721015 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 97 เด็กชายอนัตตา โนนทะศรี 6011011802005 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 98 นางสาวกาญจนา พรมใจรักษ์ 5811011446050 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 99 นางสาวจามรีย์ จักรเงิน 6011022446201 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 100 นางสาวฟาดีละห์ คาเซ็ง 5811011809078 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 101 นางสาวฉัตรชฎาภรณ์ พงษ์เกตุ 6011022446101 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 102 นางสาวอินทิรา กาสเส็น 5911011320089 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 103 นางสาวณัฐวดี ชนะโชคสมบัติ 5811050320068 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 104 นางสาวฐิติวรรณ รูปสวยดี 5811050320009 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 105 นางสาวพรนภา สุขสอาด 5811050320053 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 106 นายธนกร กองแก้ว 5911081721012 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 107 นางสาวนันทเนตร ยาวสันเทียะ 6011056990012 48,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 108 นางสาวพิมพลอย หม่ืนตุ้มไพร 6011022446257 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 109 นางสาวเบญจมาศ ขวัญเก้ือ 5811011448011 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 110 นางสาวจุรีย์พร ปัดดาห์ 5811081320016 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 111 นางสาวลักขณา แก้วพระไล 5811011446008 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 112 นายณัฐพงศ์ ทาพันธ์ 6011012760029 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 113 นางสาวสรินยา แสนมูลแจ่ม 5911081320020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 114 นายอิทธิพัทธ์ อินติใหม่ 5911081721009 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 115 นางสาวพิมพ์ลภัทธ์ เว้นบาป 6011022446124 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 116 นางสาวศศินา ม่วงศิริ 5811011510039 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 117 นางสาวมณฑาทิพย์ พลเสน 5811050320023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 118 นางสาวนุจรีย์ กราบทูล 5811022446101 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 119 นางสาวมัยมูนา กันทะวงค์ 6011056990038 48,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 120 นางสาวจารุวรรณ กาบูลย์ 5911029721014 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 121 นางสาวศศิธร ภูศรีฤทธ์ิ 5811081320027 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 122 นางสาวธนัชชา เฟ่ืองงามพร 5911056722043 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 123 นายอัษฎาวุธ เหมืองอุ่น 6011011446006 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 124 นางสาวสุวนันท์ ตลึงธรรม 5811022446045 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 125 นางสาวศรสวรรค์ ค าตุ้ย 5811022446003 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 126 นางสาวภิมษ์ณพา ทุมากรณ์ 5811022446168 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 127 นางสาวมาตยา จอมศรี 5811022446069 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 128 นางสาวกาญจนา ทองใบบน 5811011446018 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 129 นางสาวอภิชญา อินทสุวรรณ์ 5911056721153 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 130 นางสาวนภัสสร ครองยุติ 6011011796025 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 131 นางสาววณิดา ค าปากูล 5811081320030 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 132 นางสาวนุชจรินทร์ ธรรมสิทธ์ิ 5811081320014 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 133 นางสาวปิยะวรรณ แซ่เตียว 5811050721050 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 134 นางสาววัลญา แปงสาย 5811011445015 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 135 นางสาวสุนิตา เอ่ียมศิริ 5911022446260 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 136 นางสาวนัฐธิยา อ่อนศรีทอง 6011011470005 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 137 นางสาวณัฐกาญจน์ พรามณี 6011022446303 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 138 นายณัฐพงศ์ พรหมใจดี 5811056721127 20,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 139 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาบุตร 6011056990029 48,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 140 นางสาวพิลาศลักษณ์ เพชรปานวงศ์ 5911022446295 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 141 นางสาวพัทธ์ธีรา โชคมานุสรณ์ 5911050732002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 142 นางสาวเนวดี อ๋องสกุล 5811022446107 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 143 นางสาวณัฐกมล พรรณมรรคา 5811050320003 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 144 นางสาวฐาปนี ช่วยชูหนู 5811012760110 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 145 นางสาวลีลาภรณ์ ศรีภา 5811081320026 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 146 นางสาวอรอนงค์ ใจเฉ่ือย 5811050320028 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 147 นางสาวณัชชารีย์ บุญญะอุทยานพงศ์ 5811050320066 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 148 นางสาวพรรณนภา โชติยา 6011011446024 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 149 นางสาวสุกัลยา กุลบุญ 5811050721028 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 150 นางสาวโชษิตา เปรมปรุงวิทย์ 5811011802084 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 151 นางสาวจิราภรณ์ วงค์สมศักด์ิ 5911081320037 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 152 นางสาวณัฐกมล สีแก้ว 5811011446067 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 153 นายอนุสรณ์ อาจส าอาง 5811050721038 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 154 นางสาวจารุวรรณ ตันสกุล 5911056731018 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 155 นางสาวนฤมล นันทการ 5911056160130 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 156 นายสันติชัย สุดชี 5811029721034 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 157 นางสาวศุภิกา ปินมา 6011011445002 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 158 นางสาวชิดชนก ปุณประเสริฐผล 5811050320044 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 159 นางสาวมนัญชยา ทิมบุญ 5811050320045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 160 นายวรยศ สุทธิ 6011011805033 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 161 นางสาวสุพิชชา เดชธนู 6011011448036 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 162 นางสาวอาลาเวีย หนูรัตน์ 5811011446121 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 163 นางสาวรัตนา รุ่งพลอย 5811050320031 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 164 นางสาวณัฐนันท์ เป็งสม 5911081721052 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 165 นางสาวกนกพร กอเซ็ม 6011022446215 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 166 นางสาวปิยะรัตน์ บุญเลิศ 5711050721045 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 167 นางสาวณัฐวรา โคตรทะแก 6011022446223 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 168 นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์แสงศักด์ิ 5711011445071 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 169 นายสิทธิชัย คนแรงดี 5911050160065 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 170 นายกวีวัฒน์ ทองดี 5911029721010 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 171 นายไตรรัตน์ หมุดป้อ 5711056160031 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 172 นางสาวเสาวภา พิชัยฤกษ์ 5811056180023 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 173 นางสาวแพรพลอย วงศ์สวัสด์ิ 5711012760070 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 174 นางสาวนภัสสร พนาศักด์ิ 5711050721005 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 175 นายจักรภัทร จันทรสุวรรณ 5711081721025 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 176 นางสาวจิราวรรณ เกตุสุริวงค์ 5711050721002 20,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 177 นายสหรัฐ อยู่ก าเหนิด 5711081721046 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 178 นางสาวกมลรัตน์ ไทยน่ิม 5711050431004 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 179 นายจิณณะ นาตนัฐนาคร 5711050160033 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 180 นางสาววรัญญา เมืองพนัส 5811081320009 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 181 นางสาวนิยวรรณ บุญพิพัฒน์เจริญ 6011022446022 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 182 นางสาวธัญพิชชา ณะแก้ว 6011022446118 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 183 เด็กหญิงชลธิชา ปารีเสน 6011081320012 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 184 นางสาวผกามาศ หมอนค า 6011056601002 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 185 นายวัชรพันธ์ จันธิมา 5911081721054 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 186 นางสาวผริตา พรมชาติ 5911022446139 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 187 นางสาวรุ่งทิพย์ ถ่ินจบก 6011022446317 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 188 นางสาวดวงกมล แก้วคง 5811011446113 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 189 นายธนวัฒน์ บุญจา 6011081721024 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 190 นายศรัณย์ ทรัพย์สุวรรณ 6011011446004 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 191 นางสาวณัฏฐนิชา ก านาด 5911081320003 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 192 นายกฤษฎา ศึกคละจิต 5911050320047 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 193 นางสาวชริญญา วงค์ปิง 5911081320012 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 194 นางสาวศศิธร เรืองวงษ์ 5911050721052 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 195 นางสาวธนพร โนมะวงศ์ 5911081446002 27,120
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 196 นางสาวมณฑิตา จันที 6011011510001 27,400
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 197 นางสาวกนกวรรณ สุขีวาด 5911050320061 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 198 นายนัทธพงศ์ ใจผาวัง 6011056160029 31,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 199 นางสาวพรพรรณ ฉัตรแก้ว 6011011805012 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 200 นางสาวพรรณราย ฉัตรแก้ว 6011011805013 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 201 นางสาวสุภิญญา อังกุลดี 5911050320041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 202 นางสาวสิรินทรา น้อยสกุล 5911050160050 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 203 นางสาวกนกวรรณ จันตะมะ 5911081320021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 204 นายธนากร ประกิตธรรังษี 5911081721078 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 205 นางสาวจิราพัชร บุญรักษ์ 5911081721023 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 206 นางสาวชมพูนุท นามแสง 5911056160019 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 207 นางสาวเอมวิกา ศรีจันทร์ 6011056990018 48,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 208 นางสาวปิยะปาณ ชาวเวียง 6011056721038 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 209 นางสาวสุนิษา อากาศไชย 5911050732018 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 210 นายอนุชิต ระโหฐาน 5911011446088 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 211 นางสาวกัณฐมณี ชะรุมรัมย์ 5911050721075 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 212 นางสาวณัฐนรี บุญรอด 6011011553029 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 213 นางสาวกมลธิดา เกตุจินดา 6011080320006 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 214 นางสาวอาจารี ส าเร็จศิริปัญญา 6011056605018 31,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 215 นางสาวรัตนากร รู้ลัก 6011080320008 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 216 นางสาวธิดา กังวานสุระ 6011056180009 24,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 217 นายสรวิชญ์ บุญมาก 5911011446098 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 218 นางสาวสุวพัชร สุภาพร 6011011804025 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 219 นางสาวศิริยากร สอนนนฐี 5911081721024 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 220 นางสาวธิดารัตน์ พุทธมาตย์ 6011022446064 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 221 นางสาวระพีพรรณ น้ าพลอยเทศ 5911050320034 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 222 นางสาวสุดารัตน์ เพชรแก้ว 6011050320004 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 223 นางสาวศิวาริน วงษ์เจริญ 5911050320062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 224 นางสาวปัณฑารีย์ ศรีย้ิม 5711011340030 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 225 นางสาวพัชราภา สิมาขันธ์ 6011056150009 24,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 226 นางสาวจาธินี พลหนา 5711050721011 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 227 นางสาวปุญญิศา เรืองขนาบ 5711011804105 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 228 นายกิตติ กิตติพงศ์ธนกิจ 6011011445010 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 229 นางสาวมณีรัตน์ ชูพรม 5811050320063 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 230 นางสาวโชติรส พันธ์คล้าย 5711050320021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 231 นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณโชติ 5711050320062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 232 นายชาคริต ค าศรี 5811012760087 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 233 นางสาวอารีรัตน์ แก้วล่อง 5711029721029 20,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 234 นายจรูญวิทย์ รัตนไพร 5811011805065 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 235 นายวุฒิกร ศรีสุข 5811081721014 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 236 นางสาวศิภาวรรณ ธิอ้าย 5711081320041 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 237 นายไพศาล งามเลิศ 5811056723051 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 238 นางสาวนุชนารถ ลาต้น 5811050721046 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 239 นางสาวศุจิภรณ์ เตือนกิจ 5811081721015 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 240 นางสาวนริศรา ใจโต 5811050721063 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 241 นายสุทธิรักษ์ ศรีสว่าง 5811050721027 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 242 นายทรงวุฒิ กองค า 5811050721034 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 243 นางสาวอัจฉรียา ผลประดิษฐ์ 5811050721041 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 244 นางสาวอัมพรพันธ์ุ วิศวโกศล 5711050721022 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 245 นายทศพร ศิลาอาสน์ 5811050721039 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 246 นางสาวศิริวรรณ ศรีระษา 5911056180009 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 247 นางสาววันทนีย์ สายบุญสา 6011022446054 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 248 นางสาวนฤมล ค าพันธ์ 5911011446093 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 249 นายวรวุฒิ ลีอุต 6011011446022 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 250 นางสาวปิยะณัฐ อ่อนไสว 6011011805005 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 251 นางสาวจุฑามาศ ล้ิมวงษ์ 5911011809039 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 252 นางสาวกมลรัตน์ ชาวระหาญ 5911050320027 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 253 นางสาววีริยา วรรณชาติ 6011011806004 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 254 นางสาวพรรษชล ศราวรณ์พงศ์ 6011022446262 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 255 นางสาวอรุณโรจน์ พิมพ์พันธ์ุดี 6011050320010 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 256 นางสาวศุภิสรา แมลงผ้ึง 6011011805014 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 257 นางสาวธารารัตน์ พุทธรัตน์ 6011022446177 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 258 นางสาวสุกัญญา ยศน้อย 6011081320013 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 259 นางสาวณัฐมล ตุ้มเกล 6011011470010 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 260 นางสาวเกตุวดี ศิลาไศลโศภิษฐ์ 5911081721042 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 261 นางสาวอธิชา บัวเอ่ียม 5911050320030 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 262 นายภานุพงศ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 5911011445084 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 263 นางสาวอมรรัตน์ เทียมฤทธ์ิ 6011011940014 35,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 264 นายนิธิศ คุ้มเดช 5911056150040 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 265 นางสาววิไลวรรณ มุกมัน 6011011446019 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 266 นางสาวณัฐฐา ฤทธ์ิส าเร็จ 6011011448037 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 267 นายธวัชชัย ธิรินทอง 6011081446011 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 268 นางสาววลีพร วรรณศรี 6011081320010 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 269 นางสาวณิชกานต์ วิชิตกูล 6011011805022 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 270 นางสาวรัชนีกร มูลศรีแก้ว 6011022446007 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 271 นางสาวอนัญญา นาคศรีจันทร์ 6011011470037 26,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 272 นางสาวปัทมวรรณ มณีอ่อน 6011022446024 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 273 นางสาวนรารักษ์ เพชรรักษ์ 6011011820033 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 274 นางสาวพิมพ์รัมภา อินทร์กลัด 6011022446074 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 275 นางสาวไข่มุก อินทรพานิชย์ 6011022446295 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 276 นางสาวอมรศรี ม่ันทอง 6011056605008 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 277 นางสาววนาลี ฤทธ์ิงาม 6011012760007 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 278 นางสาวพิมพ์ลดา ภักดีแพง 6011022446204 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 279 นางสาวสุภีพัฒ หัตถกรรม 6011022446116 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 280 นางสาวละออรัตน์ ฉวีภักด์ิ 6011011448025 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 281 นางสาวอารดา นิลงาม 6011056180016 24,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 282 นางสาวชุติมณฑน์ พงษ์พัฒน์ 6011081720138 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 283 นางสาวอรญา มีศรี 6011056605021 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 284 นายมัทธิว ย่ังยืนเกษมสุข 6011056160046 31,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 285 นางสาวสุวิษา แสนปงผาบ 6011081721027 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 286 นางสาวธนภค เรือนเงิน 6011022446005 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 287 นางสาวปภาวดี สุนทราภิชาต 6011056605020 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 288 นางสาวศยามล บุดดา 6011056605019 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 289 นางสาวชลิตา แซ่ต้ัง 6011011448031 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 290 นางสาวเกศินี บุตรจินดา 6011056605007 31,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 291 นางสาวอรนุช ขัติยะ 6011081721014 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 292 นางสาวสุนิษา ทาอินเป็ง 6011081721016 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 293 นางสาวกมลวรรณ ใจดี 6011081721015 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 294 นางสาวปัญจะศรี แต้เจริญกุล 6011022446066 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 295 นางสาวปัญญาพร บุษษะ 6011011553006 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 296 นายจงรัก หลินศรี 6011050721008 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 297 นางสาวสุพรรญนิกา สุทธิพันธ์ 6011011448010 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 298 นางสาวเกษสิณี บุญร่วม 6011056731002 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 299 นางสาวกรรณิกา ลีสุวรรณ์ 6011022446162 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 300 นางสาวราตรีพร แสนประเสริฐ 6011011796029 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 301 นางสาวพัชราพร แซ่โซ้ง 6011011809002 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 302 นางสาวรัชนีกร วงค์เทพ 6011056990047 48,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 303 นางสาวจิรภัทร์ ทองประภา 6011022446172 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 304 นางสาวศิริรัตน์ โกสุม 6011056605017 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 305 นางสาวศิรดา พิลาศจิตร 6011081446013 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 306 นางสาวมารตี แจ่มสุวรรณ 6011056990046 48,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 307 นางสาวมนธญา บุตตะ 6011022446290 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 308 นางสาวธัญวรัตม์ คงวิจิตร 6011011491008 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 309 นางสาวภัคจิรา หงส์พิทักษ์ชน 6011081320001 26,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 310 นายสุริยัน จันทร์แสง 6011081721023 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 311 นางสาวพิมพ์วิภา ร่ืนอารมณ์ 6011022446325 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 312 นางสาวธัญญลักษณ์ พันธ์ทองดี 6011056721001 36,500
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 313 นางสาวนิรชา จุปะมะตัง 6011011541015 29,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 314 นางสาวอารยา ใจเจริญ 6011022446114 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 315 นายชิณกรณ์ เข็มอ่อน 6011056990051 48,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 316 นางสาวโสภิตา ด้วงคต 6011011820016 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 317 นางสาววรรณฤดี สัญลักษณ์ 6011056990011 48,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 318 นายธนพล สุขุกุมารชาติ 6011011448001 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 319 นางสาวเมธาวี เรือนแก้ว 6011011448023 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 320 นางสาววลัยอร พรพานิช 6011011448032 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 321 นางสาวศุภิสรา พงษ์ประไพ 6011011804013 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 322 นางสาวศุภาพิชญ์ พงษ์ประไพ 6011011796002 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 323 นายพลภัทร พรหมสมบัติ 6011011460011 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 324 นางสาวปาริชาติ วงศ์ค า 6011011802004 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 325 นางสาวแพรวพรรณ รังสวัสด์ิจิตร์ 6011022446044 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 326 เด็กหญิงกนกอร พานิชการ 6011011460015 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 327 นางสาวณิชารีย์ เอ้ืออารีย์บุญ 6011011470038 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 328 นางสาวกนกวรรณ ไผ่สมบูรณ์ 6011011553003 26,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 329 นางสาวศิวรักษ์ สาลีพันธ์ 6011022446030 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 330 นางสาวจันทร์วิภา ค าใจ 6011011510014 27,400
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 331 นายณัฐนันท์ จันทรเสวต 6011011541005 29,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 332 นายนราวิชญ์ สารค าแปง 6011022446285 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 333 นางสาวทิพย์วิมล เพชรคง 6011022446313 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 334 นางสาวบุษกร โพโส 6011080320015 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 335 นางสาวนาเดีย อีซอ 6011022446196 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 336 นางสาวทิพย์สุดา พลเสนา 6011056990015 48,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 337 นางสาวทอฝัน ปุษยพงศ์ 5811011445095 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 338 นางสาวทอฝัน เล็กกุล 5811011446116 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 339 นางสาวสุทธิดา โพธ์ิทอง 6011012760018 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 340 นางสาวแพรวพรรณ เบญมาตย์ 6011056990042 48,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 341 นางสาวนพรัตน์ ตันตระกูล 5811050320011 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 342 นายณัฐพล คงเกิด 5711050320077 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 343 นางสาวสุกัญญา สังข์ไข 5811050320073 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 344 นางสาวชนินันท์ เมืองโพธ์ิ 5811050320075 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 345 นายไชยวัฒน์ แพรด า 5811050431001 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 346 นางสาวอาภัสรา ว่องวินิชปากร 5811011446077 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 347 นางสาวภัทรา แสงสว่าง 5811011446083 27,120
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 348 นางสาวธนัญธร ศัมภูพันธ์ุ 5811011446125 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 349 นายชนินทร์ แสนรัง 5811050160049 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 350 นายอเล็กซ์ บัวขม 5811050721026 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 351 นางสาวพชรพร สามคุ้มทิม 5811050721053 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 352 นางสาวชนิตา งามย่ิงสกุล 5911012760038 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 353 นายไกรภพ จันทร์กอง 5911012760073 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 354 นางสาวมัสตรูร่า วาฮับ 5911011806019 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 355 นางสาวกัญจน์ชุติมา อินจินดา 5911011820111 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 356 นางสาวสุทินา โตสมบุญ 5911050160045 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 357 นางสาวดวงเนตร ชาติพิมาย 5911056990055 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 358 นางสาววนาลี รักษาเช้ือ 5911011446032 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 359 นางสาวสุทิพา รฤกชาติ 5911011520071 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 360 นางสาวสุริยาพร เปรมปรีดา 6011022446105 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 361 นายณัฐพล ชาญสัจจา 6011011446005 31,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 362 นายชวรินทร์ สุวรรณพันธ์ุ 5911081721040 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 363 นายมานะ ย่ิงพิทักษ์กุล 5911081721025 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 364 นางสาววิลาสินี สุวิสุทธ์ิ 5911011340073 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 365 นางสาวกัญญารัตน์ หร่ีจินดา 5811011446059 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 366 นางสาวธนัญญา ศักด์ิโสภณกุล 5911050320011 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 367 นายกิตติพงศ์ เพชรมาตศรี 5911011446074 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 368 นางสาวนัสรี นัคราเรือง 5911011806072 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 369 นายธนเกียรต์ิ วัชระสุขโพธ์ิ 5911011446030 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 370 นายอนิรุท สโมสรสุข 5911011446094 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 371 นางสาวสุดารัตน์ เกตุจันทร์ 5911011446102 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 372 นางสาวกวินทิพย์ ระแหง 5911011446119 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 373 นางสาวธฤติมา นครินทราคุปต์ 5911050160052 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 374 นางสาวสาวิตรี สาไทยสงค์ 5911050160059 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 375 นางสาวณิชานันท์ อาจหาญ 5911050320007 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 376 นางสาวจุฑามาศ จ าปาเงิน 5911050320008 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 377 นางสาวสุพิชฌาย์ สังข์พิชัย 5911050320016 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 378 นางสาวพิยดา พาณิชย์วัฒนานุกูล 5911050732020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 379 นางสาวนุตประวีณ์ โชติมานะชัยเจริญ 5911011446015 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 380 นางสาวกชกร พวงสีเงิน 5911050160002 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 381 นางสาวณัฐณิชา เลกากาญจน์ 5911011460023 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 382 นางสาวอลิตตา แลบัว 5911011446070 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 383 นางสาวธารวิมล กันค า 6011081320002 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 384 นางสาวสุภัสสรา ช่วยเรือง 6011012760010 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 385 นายศุภสิทธ์ิ อยู่เย็น 5911056721073 22,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 386 นางสาวธัญชนก กันทะเนตร 5911011446123 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 387 นางสาวณัฐธิดา ราษฎร์สามัคคี 5911081320029 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 388 นายธนกฤต มาพันธ์ 5911050431010 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 389 นายธนยศ สว่างศรี 5911050721003 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 390 นายณรงค์ชัย แขเขียว 5911012760011 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 391 นางสาวณัฐวิภา หีบทอง 5911080320064 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 392 นางสาววิษา เช้ือแขก 5911011340070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 393 นางสาวเจลิกา ล้ิมนุรักษ์ 5911012760138 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 394 นางสาวพิมพ์นิภา ชะวาเขียว 5911011340044 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 395 นางสาวศุภวดี มาลีเศษ 5911081721068 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 396 นางสาวปรียาภรณ์ กองงาม 5911081320030 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 397 นางสาวณปภา ชีวะเสรีชล 5911081721006 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 398 นายพัชรกิตต์ รัตนถาวร 5911011809028 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 399 นายภัทรชัย เพชรรัตน์ 5911056721051 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 400 นางสาววิราตรี ใจทรง 5911050721004 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 401 นางสาวพิมพ์ภัทรา สมานพงษ์ 5911050160062 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 402 นางสาวรัฐริกา อ่อนน้อม 5911050160064 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 403 นางสาวสิริรัตน์ โพธ์ิเป่ียม 5911050320025 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 404 นางสาวศรัณยา สาลีผล 5911050320040 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 405 นางสาวกอบพลอย แป้นทอง 5911050320044 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 406 นายไชยพัฒน์ ทับสาคร 5911050431007 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 407 นางสาวธันยชนก ไตรโชค 5911050160035 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 408 นางสาวอุษา ผลโภชน์ 5911050721007 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 409 นางสาวเสาวรส กาละวงษ์ 5911050320029 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 410 นางสาวสุลิตา ศรีละแก้ว 5911050320050 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 411 นางสาวสวิตตา ศรีพนม 5911050721042 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 412 นางสาวเปรมยุดา เปรมจิตต์ 5911050721050 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 413 นายนพรัตน์ ด้วงนิยม 5911050721006 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 414 นางสาวภัทรีพันธ์ ทรัพย์อินทร์ 5911050721067 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 415 นางสาวจรัสพรรณ แสงทอง 5911050721077 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 416 นางสาวกัญญาณัฐ แก้ววรรณา 5911050160014 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 417 นางสาวปภาวี ติรสุวรรณรัชต์ 5911050160049 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 418 นางสาวภัทรศยา บุรีเทศน์ 5911050160060 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 419 นางสาวสโรชา หนูเลขา 5911050721055 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 420 นางสาวสาเกต หลอดทอง 5911081320010 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 421 นางสาวรจนา สุวิชา 5911081721074 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 422 นางสาวทรัพย์อนันต์ ค าต๋ัน 5911081721035 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 423 นางสาวธวัลรัตน์ กันสม 5911081320036 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 424 นางสาวอาศิรา คนมาก 5911081320006 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 425 นางสาวอนงค์นาถ อาจสุนทร 5911081721029 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 426 นางสาวณัฐกานต์ เจียงแจ่มจิต 5911050160048 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 427 นางสาวปณิตา สุขเกษม 5911081721036 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 428 นางสาวศิรินธร จ่ัวนาน 5911029721013 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 429 นายณัฐพงศ์ ชุมอินทร์ 5911029721037 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 430 นางสาวพรพลอย พุกเนียม 5911081721067 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 431 นางสาวอโณชา แสงสว่าง 5911081721047 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 432 นางสาวณัฐชยา ดอกบานเย็น 5911050320021 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 433 นายชาญณรงค์ ทองอ้ม 5911050721034 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 434 นายศิรพงศ์ เพ็ชรศรีสม 5911050721054 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 435 นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์ภาพ 6011056990033 48,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 436 นางสาววิณิชยา มีบ่อทรัพย์ 6011011470022 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 437 นางสาวณัฐณิชา เดชาวงษ์ไพโรจน์ 5911056721122 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 438 นายจิรพัฒน์ กองกุล 5911011801014 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 439 นางสาวกชกร ยาสกุล 5911011553050 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 440 นางสาววรรณษา เลิศแล้ว 5811011448100 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 441 นางสาวกนิษฐา พ่วงพรหม 5911012760250 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 442 นางสาวณนฐกานต์ วงษ์ทองดี 5911011030012 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 443 นางสาวอรญา ดาลี 5811056731020 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 444 นางสาววรดา อ่ิมทรัพย์ 5911011570085 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 445 นายณรงค์ฤทธ์ิ ผิวผา 5811056723015 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 446 นางสาวปรารถนา ข าขุด 5811056723063 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 447 นางสาวมาริน มาประสพ 5911011448122 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 448 นางสาววศินี เย็นสรง 5811056601055 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 449 นางสาวกุลธิดา ค าแสน 5811011510041 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 450 นายสิรวิชณ์ เอกฉันทวุฒิ 5711011940116 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 451 นางสาวธวัลรัตน์ แสงรัตน์ 5911011340069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 452 นางสาวสิรินาถ จันทร์แจ่มใส 5911011460040 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 453 นางสาวชมพูนุช วังพิมูล 5911011460062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 454 นางสาวนุชนาฎ พ่ึงนุสนธ์ิ 5811056605043 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 455 นางสาวอารีย์วรรณ จันทะคุป 5811011540056 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 456 นายฌาญกัณฑ์ ตันหยง 5911011553068 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 457 นางสาวกมลวรรณ บุริภักด์ิ 5911055113002 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 458 นางสาวพิยดา กรุณา 5911011553040 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 459 นายศุภวิชญ์ ใยดี 5811056722044 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 460 นางสาวพิมกันยา แก้วลาย 5911011809053 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 461 นางสาวอภิชญา สวัสดีลาภา 5911011804060 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 462 นางสาวสมัชญา ใจทนงค์ 5811056604040 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 463 นางสาวปาฏิหารย์ แก้วมณีฉาย 5811056604046 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 464 นางสาวธันวา จันทร์ดวงเดิม 5911056160042 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 465 นายฐิติพงษ์ หอมขจร 5911011570049 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 466 นางสาววชิรินทรา ค านนท์ 5911011804054 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 467 นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ 5911011804056 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 468 นายชวนากร พิศจาร 5811011805020 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 469 นายฐิตะวัน พันธ์ุปาริชาติ 5911011796070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 470 นายธีธัช จันประภา 5911012760027 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 471 นางสาวสุนิศา อยู่ศิริ 5911012760077 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 472 นางสาวปาณิสรา ค าธง 5811011491038 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 473 นางสาวจาริยา พิมพ์โม้ 5911011820096 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 474 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ขุนทอง 5911012760273 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 475 นางสาวพิมประภา จิตตรีรัตน์ 5911011448011 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 476 นางสาววราภรณ์ มุสิกา 5911011570158 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 477 นางสาวณัฐกฤตา พันธ์ุเพ็ง 5911011448136 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 478 นางสาวกนกวัลย์ ศิลาหอม 5911011814063 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 479 นางสาวเบญจพร นาโลม 5811056722046 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 480 นายนนภัทร์ ขาวผ่อง 5911011796049 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 481 เด็กหญิงพรสุดา ไผ่เถ่ือน 5811011553031 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 482 นางสาวจิตราภรณ์ สิงคเวหน 5811012760111 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 483 นางสาวสุมนทรา ณ สงขลา 5911012760106 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 484 นางสาวนารีรัตน์ ตะวันอ าไพ 5911011445074 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 485 นางสาวณัฐนันท์ สิริโชควรนันท์ 5911012760024 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 486 นางสาวนงนภัส รุ่งมณี 5911056721139 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 487 นายภูมิ ค าทวี 5911012760084 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 488 นายวรเดช สังข์วรณ์ 5911011806024 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 489 นางสาวปัทมา จรูมเคลือ 5911011805054 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 490 นางสาวกัญญารัตน์ เอ่ียมสงคราม 5911011540045 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 491 นางสาวกนกวรรณ แจ่มใส 5911011820093 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 492 นางสาวศิริลักษณ์ เกตุสุวรรณ 5911011320042 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 493 นางสาวปรียาภรณ์ รามสีดา 5911056605060 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 494 นางสาวจันทปภา บริบูรณ์ 5911011491049 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 495 นายธนวิชญ์ เกศชัยกุลรัตน์ 5911012760064 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 496 นายพิชญุตม์ วงศ์พัฒนวุฒิ 5911020660038 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 497 นางสาวเทพวรรณ บุญสาน 5911056723033 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 498 นางสาวอภิญญา ไกรทอง 5911011340018 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 499 นางสาวธนัชชา เล่ียมทอง 5811011030023 17,350



121

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 500 นางสาวจินตนา ฉิมพาลี 5911011448117 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 501 นางสาวรัตนภรณ์ รักนุ้ย 5911011570104 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 502 นางสาวอริศรา ละเวลี 5911056721113 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 503 นางสาวสุพรรษา มากส าลี 6011056601016 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 504 นางสาวณัฐชยา สุภาพงษ์ 6011056601017 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 505 นางสาวพรชิตา พวงพืช 5811011804066 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 506 นางสาวสุพรรษา กลอนกลาง 5911011820089 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 507 นางสาวภริดา แก้วประสิทธ์ิ 5911011320051 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 508 นายศุภณัฐ นวลจันทร์ 5911056723031 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 509 นางสาวเกวลิน ว่องเกียรติถาวร 5911011340074 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 510 นายสหรัฐ วลัยสุรารักษ์ 5811056722025 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 511 นางสาวกัญญ์วรา นกฉลาด 5911011448132 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 512 นางสาวนิภาพร กาลพันธา 5911011470073 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 513 นางสาวธัญลักษณ์ ไสยพันธ์ 5911056180020 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 514 นางสาวจิราภรณ์ พรมทอง 5911011820112 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 515 นางสาวแสงอรุณ ขาวทอง 5911056990028 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 516 นางสาวศิริพร ส าราญวงษ์ 5911011820022 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 517 นางสาวพรทิวา ศรีจันทร์ 5811056605030 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 518 นายณัฏฐกิตต์ิ ทองเกิดใหญ่ 5811056605029 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 519 นางสาวทิพย์กมล สุตะนนท์ 5911056605017 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 520 นางสาวรติกร เวศสุวรรณ 5911011805018 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 521 นางสาวจิรัชญา ละขะไพ 5911056605028 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 522 นางสาวไอยดา เวศสุวรรณ 5811056605040 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 523 นางสาวสุภัสรา แพะทอง 5911056605032 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 524 นายฉัตรชัย อุตรมงคลกุล 5811056731005 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 525 นายธนากร เดชี 5811011448020 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 526 นางสาวปิติพร ตัญจรูญ 5811011448037 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 527 นายกิตติศักด์ิ กอสาลี 5911056180015 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 528 นางสาวกาญจน์ สุนารักษ์ 6011056601013 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 529 นางสาวสุทธิดา ชูด้วง 6011056601019 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 530 นายไพริทัช จันทร์เพชร 5911011805061 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 531 นายศิวกร โชติพานัส 5911011805070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 532 นางสาววัชราภรณ์ น้อยกรณ์ 5911011491046 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 533 นายชัยวัฒน์ อิงทอง 5911011448022 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 534 นายพาณิชพล นิลนวล 5911011448027 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 535 นางสาวนันทิกานต์ ขานโคกกรวด 5911056601034 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 536 นางสาวอรอนงค์ พลเย่ียม 5911011510092 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 537 นางสาวสิรินญา บุญสุข 5911011805030 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 538 นายวสุรัตน์ พุทธา 5911011940081 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 539 นางสาวพิมพ์ชนก ยังทองหลาง 5911056721083 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 540 นางสาวพรปรียา จันทร์ทิมะนันท์ 5911012760086 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 541 นางสาวชญาณ์นันท์ พุทธพันธ์ 5911011340089 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 542 นายธีรวัตร การุณมรรคผล 5811011470044 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 543 นางสาวกนกรักษ์ หลักค า 5911056604007 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 544 นางสาวนิธิพร มะโนสิม 5911011809054 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 545 นางสาวกุลธิดา ชอบประดู่ 5811011814095 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 546 นายนิติภูมิ แก้วขาว 5911056722069 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 547 นางสาวศุภมาส ทิพยวรรณ์ 5911056721124 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 548 นางสาวอาทิตยา รอดศรีสมุทร 5911011448006 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 549 นางสาวธัญญารัตน์ ฉันทปราโมทย์ 5911011510079 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 550 นายปฏิภาณ ชอบประดู่ 5911012760206 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 551 นายศักด์ิชัย ทิพย์ป่ินวงศ์ 5911012760076 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 552 นางสาวเบญญาภา อินทร์ทองต๋ัง 5911011802077 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 553 นายเล็ก ปุ๊ดหน่อย 5811011802006 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 554 นางสาวนิราวัลย์ แสนโสดา 5811056601010 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 555 นางสาวรมัณยา ปะลาวัน 6011056601005 31,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 556 นายธนานพ ศรีตระกูล 6011012760027 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 557 นายธีรวุฒิ ใบวิวัฒนา 6011011804016 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 558 นายวรพล ทองโสภา 5911011470054 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 559 นายนันทวัฒน์ พุมดวง 5711011460065 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 560 นางสาวฑาริกา นวลรักษา 6011011805007 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 561 นางสาวรัชฎา สุทธิสน 6011011805006 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 562 นางสาววินตา กาเรวาล 6011011814008 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 563 นายไตรทศ นวลรอด 6011011541022 29,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 564 นายธนทัต บุญน า 6011012760001 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 565 นางสาวซูพียะ ยะโกะ 6011011809005 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 566 นางสาวปรีชญา จันทร์มณี 6011011796020 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 567 นางสาวศิรินาถ ไชยรา 6011011796030 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 568 นางสาวใบเฟิร์น ไชยมะณี 6011011340003 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 569 นางสาวณัฐธิดา มุงบัง 5911011809045 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 570 นางสาวจิรัชญา ปลอดทุกข์ 5911011470031 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 571 นางสาวอารียา ตรีรัตนสกุล 5911011448111 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 572 นางสาวกนิษฐา ไชยประสิทธ์ิกุล 6011011809008 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 573 นางสาวจารุวรรณ ภาวนาธรรมสุข 5911011520066 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 574 นางสาวดวงพร ซาวทองค า 6011011805010 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 575 นางสาวมนิตา ลักษมีวณิชย์ 6011011491020 26,100



125

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 576 นางสาวสุพรรษา ชินบุตร 5911011320062 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 577 นางสาวอารยา ปฐมรัตน์ 6011011809016 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 578 นางสาวจุฑามณี เสประโคน 6011011553004 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 579 นางสาวปิยะนุช วงศ์ขันธ์ 5911011804103 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 580 นางสาวอภิชญา พ่ึงเพ็ชร 5911011445155 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 581 นางสาวกวีตา กุมาร 5811011460072 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 582 นายฤทธิพงษ์ ศรีจันทร์ 5811011491026 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 583 นายศราวุธ คงย่ิง 6011056180003 24,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 584 นางสาวนูรีมาน สะมะแอ 6011011809003 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 585 นางสาวนิภาพร เพชรอาวุธ 5811011570067 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 586 นางสาวธมลวรรณ กันตังกุล 5811011448170 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 587 นางสาวสุพรรณี เข่ือนวัง 5711080320061 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 588 นางสาวศุภาวี หนูข า 5911080320046 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 589 นางสาวมณีรัตน์ ม่ังมี 5811080320055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 590 นางสาวกมลชนก ศรีพลัง 5911011340115 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 591 นางสาวสุภาพร บ ารุงจิตร 5911080320030 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 592 นางสาวกิติวดี กว้างขวาง 5911081721038 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 593 นางสาวนุชจิรา มากผล 5911011805016 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 594 นายกิรติ แดงสด 5911011445025 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 595 นางสาวมาริสา ฟูสอัด 5711011805019 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 596 นางสาวสินีนารถ ยมกานนท์ 5711011820016 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 597 นางสาวรุ่งนภา แสดงฤทธ์ิ 5911050160007 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 598 นายจิระพงศ์ ทองสันตะ 5911011446081 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 599 นางสาวพันธ์ุชนก ห้องล่อง 5911050732008 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 600 นายยศพล มาเพ็ง 5911050160022 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 601 นางสาวพัชราวรรณ สมบุญ 5811029721032 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 602 นางสาวยุวดี ปานสิทธ์ิ 5911029510004 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 603 นายเจษธวัช คชถ่ิน 5911029802024 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 604 นางสาวกลิกา หนูปาน 5911029510010 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 605 นายอภินันท์ เกียงเอีย 5911029510057 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 606 นายกฤษณพล สัญวงค์ 5911029510062 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 607 นางสาวปิยธิดา ผิวมณี 5911029721015 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 608 นายกรุณา อินทรักษ์ 5811029510033 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 609 นางสาวจริยา ใจบุญ 5811029510042 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 610 นางสาวมาลี แก้วส าราญ 5811029721004 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 611 นางสาวอรอุมา แก้วส าราญ 5811029721003 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 612 นางสาวสุวีรยา อนุภาพ 5911029510011 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 613 นางสาวกนกวรรณ นานช้า 5911029510060 19,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 614 นางสาวรัชนีกร สงกูล 5911050320051 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 615 นางสาวสุนิสา ศรีชูยงค์ 5911050431017 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 616 นางสาววาสนา เลือดรถไฟ 5811050320055 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 617 นางสาวสุนันทา งามละม้าย 5911050320015 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 618 นางสาวลักษมณ เล้ียงไกรลาศ 5911050320057 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 619 นางสาวสมสุดา ทองหุ้ม 5911050320056 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 620 นางสาวเจนจิรา ยอดวัติ 5911050160030 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 621 นางสาวณัฐนรีย์ ล าดับสี 5811050431014 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 622 นางสาวณัชชา ศิริสมบัติยืนยง 5911011446049 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 623 นางสาวชัชนันท์ จันทรบูรณ์ 5911050721058 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 624 เด็กหญิงสุกุลภา เกิดแพร่ 5911050431004 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 625 นางสาวศิริพร แสงดี 5911011446099 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 626 นางสาวฐณัฐฐา พิมพันธ์ุดี 5811050320030 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 627 นายนรา พุ่มพันธ์ม่วง 5911050431012 16,625
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 628 นายณัฐดนัย แซ่ล้ี 5911050721011 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 629 นางสาวธนนวรรณ ชมภูอ่อน 5811050721014 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 630 นายสวิตต์ ผดุงรัตน์ 6011056180007 24,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 631 นางสาวนรีกานต์ แซ่ต้ัง 5811011320022 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 632 นางสาวชญาพัทธ ตันอารีย์ 5911022446090 22,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 633 นางสาวชลธิชา สดมพฤกษ์ 5911022446205 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 634 นายพีรพัฒน์ แก้วแกม 5911011802068 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 635 นางสาวจุฬาวลี เสคา 5911011470055 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 636 นางสาวปริญญา สุวคนธ์ 5911011570026 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 637 นายศุภวิชญ์ โกศลจันทรยนต์ 6011011541006 29,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 638 นางสาววริษฐา ศิรฐิติโรจน์ 5911022446073 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 639 นางสาวชญานี บุญอุประ 5911022446098 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 640 นางสาวครองพร ผลพูล 5911022446140 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 641 นางสาวอุษา กุมภาว์ 5911022446222 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 642 นางสาวภัทรวรินทร์ ขาวเอ่ียม 5911022446234 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 643 นางสาวพรพัฒน์ บัวสม 5911022446270 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 644 นายกิตติศักด์ิ สายแวว 5911022446316 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 645 นางสาวสถิตาภรณ์ ภักดี 5911022446259 22,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 646 นายรชต อินทร์บุญ 6011011814017 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 647 นางสาวธัญญานันท์ ศรีเมือง 5911050320022 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 648 นายสมยศ โยสาละวิน 5811011460069 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 649 นางสาวชนนิกานต์ แสงศรี 6011011491018 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 650 นางสาวอารยา แสนโคตร 6011011553010 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 651 นางสาวอรปรียา ชุมพล 5811050160044 20,250



129

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 8 ล ำดับท่ี 1 นางสาวฐิติกา แก้วยศ 5911081446012 27,120

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 8 ล ำดับท่ี 2 นางสาวอรยา คล้ายแจ้ง 5811050320043 16,125

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 8 ล ำดับท่ี 3 นางสาวสโรชา มณีเนตร 5911011446109 27,120

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 1 นางสาวชนันรัตน์ ดีสวัสด์ิ 5811011446032 27,120

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 2 นายมนัสวิน ต้นวิบูลย์ศักด์ิ 5911050732017 16,125

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 3 นางสาวดวงใจ ประทาน 6011011804015 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 4 นางสาวฐานภา มีย่ิง 5911081446001 27,120

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 5 นางสาวรัตนากร นกเล็ก 6011050320011 26,000

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 6 นางสาวธีรกุล บริหารวนเขตต์ 5911022446253 22,600

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 7 นางสาวชนรรค์ บาลัน 5911022446249 22,600

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 8 นางสาวยุพารัตน์ ฝ้ันต๊ะ 6011011804010 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 9 นายราชวัลลภ ชูศรี 6011011796028 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 10 นางสาวอารีย์ เพ็งแจ่มศรี 5911050320042 16,125

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 11 นางสาวประภาสภรณ์ เช้ือช่ืน 6011011814012 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 12 นายสหรัฐ ภาณะรมย์ 6011012760036 27,600

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 13 นางสาวณัฐชา หอมฟุ้ง 6011011320004 26,000

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 14 นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรีสุวรรณ์ 6011011796018 26,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 15 นายปิยวัฒน์ สงเคราะห์ 6011012760030 27,600

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 16 นางสาวสุภาพร อ่อนแฮน 6011011510004 27,400

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 17 นางสาวกัญญณัช สุขวิจิตร 6011011320006 26,000

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 18 นายกฤษดา บุญมณีประเสริฐ 6011011320015 26,000

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 19 นางสาวกังสดาล แซ่ต้ัง 6011011796014 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 20 นางสาวนพรัตน์ คล้ายแก้ว 6011011804004 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 21 นางสาวพิชามนช์ุ แสนดี 6011011491009 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 22 นางสาวประไพศรี อยู่คง 6011011541024 29,600

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 23 นางสาวปดิวรัดา ค าสาว 6011011804009 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 24 นายศิวกร กรุดทอง 6011011796005 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 25 นางสาวปัณณพร ชุบเล้ียง 6011011805001 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 26 นางสาวประภาสิริ อาษาวิเศษ 6011011802002 27,600

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 27 นางสาวสุพัตรา คาวี 6011011510016 27,400

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 28 นางสาวศศิธร ท้าวลอม 6011011814004 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 29 นางสาวจันทร์จิรา มาบางครุ 6011080320010 26,000

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 30 นางสาวคนึงนิตย์ ข าวงศ์ 6011011814013 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 31 นางสาวกนกวรรณ ค าศิลา 6011056150007 24,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 32 นางสาวกิตติญา นพโสภณ 6011011553030 26,100

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 33 นางสาวกนกวรรณ วนสินธ์ 6011011510015 27,400

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 34 นางสาวชมพูนุช เรืองสุขสุด 6011011571014 27,400

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 35 นางสาวลักษมณ ชิณวงค์ 6011012760016 27,600

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 9 ล ำดับท่ี 36 นางสาวสาวิณี คงเขียด 6011011320010 26,000

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 10 ล ำดับท่ี 1 นางสาวนารีมะห์ วาโลง 6011011809006 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 10 ล ำดับท่ี 2 นางสาวมัลลิกา บุญมายอง 6011081320008 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 10 ล ำดับท่ี 3 นางสาวจุฑารัตน์ พงษ์นาค 6011011809017 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 10 ล ำดับท่ี 4 นางสาวธันยพร คุณากรศักดา 6011011804005 26,100
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 10 ล ำดับท่ี 5 นางสาวพรธีรา ชูสุวรรณ 5911029510003 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 10 ล ำดับท่ี 6 นางสาวนฤมล กะการดี 5911011446020 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 1 นางสาวกมลวรรณ บุญประเสริฐ 5711011340070 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 2 นายซุกิฟลี ดอเล๊าะเจ๊ะแต 5711020660052 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 3 นางสาวปราณี ไทพิทักษ์ 5711011340063 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 4 นางสาวปาจรีย์ คงทิพย์ 5711011520031 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 5 นางสาวศุภสิริ ณ ป้อมเพชร 5711011340005 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 6 นางสาววรัญญา อุ่มเจริญ 5711056990060 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 7 นางสาวณัฐณิชา ทองสุข 5711011520008 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 8 นางสาวรุจิรา สะอิ 5711011150045 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 9 นายสุกฤษฎ์ิ จันทร์ตรี 5811011553036 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 10 นางสาวชนาธิป ดรอนิง 5911011553059 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 11 นางสาวศิริยากร ค าภักดี 5811056990059 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 12 นางสาวลักษิกา หลงเอ 5811056601083 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 13 นายนพดล เดวี 5811011448175 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 14 นางสาวสิรินภา ผารัตน์ 5911011460037 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 15 นางสาวฐายิกา วันนิจ 5811011806001 17,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 20 ล ำดับท่ี 16 นางสาวมัทรี กีมาและ 5811056160016 20,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 21 ล ำดับท่ี 1 นางสาวปาริสา กานต์ฎีกานนท์ 5911029448001 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 21 ล ำดับท่ี 2 นางสาวสลิลา ปุริสาร 5911011470086 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 21 ล ำดับท่ี 3 นางสาวศิวพร สีหมอก 5911011570107 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 21 ล ำดับท่ี 4 นางสาวนิศานาถ พุทธสุวรรณ 5911011445133 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 21 ล ำดับท่ี 5 นางสาวญาณี สีหนู 5911029510006 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 21 ล ำดับท่ี 6 นางสาวเจนจิรา เท่ียงธรรม 5911029802022 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 21 ล ำดับท่ี 7 นางสาวบุษกร ทองบัว 5911029510046 19,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 21 ล ำดับท่ี 8 นางสาวนราภรณ์ ชมภูวงษ์ 5911029721005 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 22 ล ำดับท่ี 1 เด็กหญิงสิริวรรณ สุพรรณสุด 56569900043 30,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 22 ล ำดับท่ี 2 เด็กชายนิมูฮัมเมดชาริฟ นิมุ 5911011446063 27,120
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 22 ล ำดับท่ี 3 นายจักรพันธ์ พิกุล 5711050721051 20,250
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 22 ล ำดับท่ี 4 นางสาวอุไรวรรณ นาคสง่า 5911011809070 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 22 ล ำดับท่ี 5 นางสาวนิอามานี มะกาเจ 5911011820083 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 22 ล ำดับท่ี 6 นางสาวขนิษฐา เฉลยทรง 5911050160023 22,250
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 23 ล ำดับท่ี 1 นางสาวสิรินาถ งามกาละ 5911029802023 20,820
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 1 นางสาวพันธ์ุวดี สิทธิศาสตร์ 5911011460128 16,125
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 2 นางสาวฟาเดีย เจ๊ะโม๊ะ 6011056180015 24,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 3 นางสาวเพ็ญนภา เพชรชนะศึก 6011011460012 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 4 นางสาวชมลวรรณ สะมะแอ 6011056180013 24,350
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 5 นางสาวอารีนา สนาบารา 6011011340020 26,000
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 6 นางสาวนูรีซัน ดือราแม 6011011809013 27,600
กยศ. 2560/1 รุ่นท่ี 25 ล ำดับท่ี 1 นางสาวปิยะธิดา มะตัง 6011011340019 26,000

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 1 เด็กหญิง จสิฐตา ซ่ือตรง 56113400088 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 2 นางสาว วลีพลอย ทาชาติ 56113400074 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 3 นาย กันตธัช นาคธน 56113400107 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 4 นางสาว ศิรินันท์ จือเหลียง 56113400119 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 5 นาย อานันท์ บุญค า 56113400090 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 6 นางสาว พัณณิตา ฤทธ์ิชัย 56113400055 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 7 นางสาว ขวัญฤดี ทองรอด 56113400054 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 8 นางสาว เสาวลักษณ์ ดวงเพชร 56113400079 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 9 นางสาว โชติรส เก้ือกูล 56113400006 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 10 นางสาว ศรัณวราห์ เกตุพิบูลย์ 56113400097 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 11 นางสาว เกวลี บุญมี 56113400085 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 12 นางสาว สุดารัตน์ ก้านค้างพลู 56113400127 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 13 นาย จิรายุ ไพกรณ์ 56113400116 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 14 นางสาว วรางคณา ม่วงนางรอง 56113400064 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 15 นางสาว ผกามาศ ค าเฉลิม 56113400059 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 16 นางสาว คริสต์มาส สังข์ทอง 56113200040 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 17 นางสาว วันนิสา นันตมาศ 56113200068 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 18 นางสาว นันทภัค ทับทิม 56113200015 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 19 นางสาว เกตุวรินทร์ โนนเภา 56113200105 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 40 ล ำดับท่ี 20 นางสาว โศธิดา เพ็ชรช่วย 56113400045 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 1 นางสาวปัทมา สุขเทศ 56503200002 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 2 นางสาวอทิตยา มีมัสสุ 56113200103 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 3 นางสาวกนกพร แสงรัตน์ 56113400029 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 4 นางสาวสุวิมล สุขสุศิลป์ 56113200002 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 5 นางสาวพจมาลย์ ศรีบุญ 56113200122 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 6 นางสาวเบญจวรรณ จันไทย 56503200036 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 7 นางสาวกานดา อ่ิมทองนุช 56503200035 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 8 นางสาววนิดา ทองมาเอง 56503200049 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 9 นางสาวอทิตยา แก้วฟ้า 56503200038 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 41 ล ำดับท่ี 10 นางสาวยุวลักษณ์ ขันแก้ว 56503200032 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 1 นางสาวเกศสุรีย์ ระหงษ์ 56113200071 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 2 นางสาวกาญจนา ชินนุแหน 56113200014 16,125

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 3 นางสาวสุดารัตน์ ศรแก้ว 56113400078 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 4 นางสาวฟารีนา เล็กกุล 56113200101 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 5 นางสาวศศิธร กล่ินหอม 56803200057 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 6 นางสาวกันยารัตน์ มีสุข 56803200024 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 7 นางสาวฐิตินันท์ งามข า 56803200022 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 8 นางสาวชนิดา วัณโณมัย 56803200023 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 9 นางสาวสุภัฐชกุล ไทยง้วน 56803200016 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 10 นางสาวธัญญากร ชัยจ า 56803200039 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 11 นางสาวรัตติกาล ช่างสลัก 56803200034 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 12 นางสาวเฉลิมศรี ผาประค า 56803200059 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 13 นางสาววงเดือน บุญโชติ 56803200053 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 14 นางสาววิยดา บูรมิ u56803200040 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 15 นางสาวศันศนีย์ บุญไทย 56803200028 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 16 นางสาวสุภามนต์ อ้นพรม 56803200003 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 17 นายอภิเดช มิศิริ 56803200063 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 18 นางสาวสุณีรัตน์ แสงอรุณ 56803200029 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 42 ล ำดับท่ี 19 นางสาวทิพวรรณ ร่วมค า 56803200031 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 1 นายศรัณย์ พงสะพัง 56503200018 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 2 นางสาวอรพรรณ ยอดแก้ว 56503200058 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 3 นางสาววรินทร ประเสริฐไทย 56503200071 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 4 นางสาวธัญญาภัสส์ อ่อนช่วยพันธ์ 56503200034 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 1 นางสาวสุธิดา สุยะ 5711056990098 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 2 นางสาวชลธิชา แวงค าเพ็ง 5711056990080 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 3 นางสาวอารียา แดงพยนต์ 5711011470037 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 4 นางสาวปัทมา มิถานนท์ 5711011340031 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 5 นายอมรเทพ ศรีคง 5711011732013 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 6 นางสาววรนุช ลาโทน 5711056990075 30,000



137

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 7 นายธนโชติ ทองค า 5711011940119 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 8 นางสาวสุวิมล บุญน า 5711056990092 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 9 นางสาวมิราวดี น่ิมนวล 5711011150042 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 10 นางสาวอุบลวรรณ ดอนปัญญาไพร 5811011340031 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 11 นายรัฐพงษ์ เทพอาจ 5711056990002 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 12 นางสาวเฉลิมศรี เจนจตุรานนท์ 5711011150036 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 13 นายอรรถพล ชมเรณู 5711056604033 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 14 นางสาวศศิธร ไชยมงคล 5711056990096 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 15 นางสาวรัตนา ทองชู 5711011180026 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 16 นางสาวนิภาพร เอ่ียมทัศน์ 5711056604018 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 17 นายปิยวัตร รัตนวงค์ 5711011940070 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 18 นางสาวแพรวนภา อินทร์ชัยภูมิ 5811056604019 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 19 นางสาวศิรประภา ศรีพรม 5711011340018 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 20 นางสาวมาริษา สมเนตร 5911056990071 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 21 นางสาวศุภาวรรณ พวงพุ่ม 5711011448017 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 22 นายอรรถกร รองแขวง 5711011180023 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 23 นางสาวกมลรัตน์ เจิมเฉลิม 5711011470023 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 24 นางสาวขวัญสุดา ทุมพัฒน์ 5811056990076 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 25 นางสาวบุญฑริกา กล่อมเบ้ีย 5811056990074 30,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 26 นางสาวณัฐกานต์ พรหมบุตร 5811056990009 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 27 นางสาวชนรดา อภิสนธ์ 5811011732071 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 28 นางสาวฌัชชา ศรีพัตยศ 5911011320017 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 29 นางสาวชลาลัย แวงเลิศ 5911056990076 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 30 นางสาวสุดารัตน์ ปฏิเวช 5811056990087 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 31 นางสาวศุภลักษณ์ งอมสระคู 5711011180110 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 32 นายเกรียงไกร กล่ินหอมยืน 5711011446110 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 33 นางสาวณฐมน อดุลยธรรม 5711011446086 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 34 นางสาวพรนภา หอมหวล 5711011446006 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 35 นางสาวกัญญศิริ ผลศิริ 5711011446093 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 36 นายณัฐวุธ ภัทรบวรกุล 5711011446002 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 37 นางสาวจารุวรรณ นิลยอง 5811011320068 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 38 นางสาวกมลชนก แทนผักแว่น 5711056990015 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 39 นางสาวสุธิดา แสงส าลี 5711011446021 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 40 นางสาวกัญฐณัฐ ธัญธนกิจไพศาล 5711011446103 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 41 นางสาวกนกกร พวกอ่ิม 5711011446035 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 42 นายนภาดล นุชเจริญ 5711011446047 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 43 นางสาวเจนจิรา ฤทธ์ิย้ิม 5711011448044 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 44 นางสาวทานตะวัน โคตจันทึก 571101150035 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 45 นางสาวสุวนันท์ คล่องวิริยะกิจ 5711011820051 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 46 นางสาวจันทนา ทองนพคุณ 5711011180116 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 47 นางสาวปฏิมาพร ภักตรวิลัย 5711011448016 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 48 นางสาววิภารัตน์ สีทาบ 5711011470012 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 49 นางสาวพรรณนิภา ลาวงศ์เกิด 5711011340060 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 50 นางสาวนฤมล แสงสุวรรณ 5711011180106 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 51 นางสาวอัยรดา ตันญาศิริ 5711011448002 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 52 นางสาวรัตน์ริกา จันทรา 5711056990074 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 53 นางสาวธัญณศ์ภัทรข์ เจริญศรี 5711011447003 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 54 นางสาวเวธกา วิสิทธิวงศ์ 5711056990006 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 55 นางสาวเจตศิณีย์ ศรีสาวแห 5711011180007 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 56 นางสาวณัฏฐพัชร์ สร้อยทรัพย์ 5711011820012 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 57 นางสาววชิราภรณ์ แสนสุข 5711011820050 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 58 นางสาวพรพิมล นันทา 5711056990103 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 59 นางสาวสุทธิดา หลักธรรม 5711056990046 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 60 นายพนธวิศ คุณชล 5711056990053 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 61 นางสาวพรรณี หนูเยาว์ 5711056990064 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 62 นางสาวพีระยา เต็งสุวรรณ 5711056990097 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 63 นางสาวพัชราภรณ์ เชิดชู 5711011820078 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 64 นางสาวศรีวิกา ปลุกใจหาญ 5711011820065 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 65 นางสาวจันทร์มณี เจริญศิริ 5711056990091 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 66 นางสาวมัชฌิมา โพธิพันธ์ุ 5711056990095 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 67 นายมงคลชัย พงษ์เก่า 5711011940130 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 68 นางสาวแพรวนภา สีพาชัย 5711056990079 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 69 นางสาวขวัญฤทัย วงษ์โนนง้ิว 5711056990078 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 70 นางสาวนภสร สืบสาย 5711056990085 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 71 นางสาวพรรณิภา เบ็ญจรูญ 5711056990101 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 72 นางสาวณัฐชยากมล แถบศรี 5711056990069 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 73 นายสุรพงศ์ ช่วยณรงค์ 5711011446085 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 74 นายอติวิชญ์ รัตน์รวีวงศ์ 5711011446089 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 75 นางสาวสุรีรัตน์ ภักดีเจริญ 5711011460134 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 76 นางสาวรัสรินทร์ พิพิธชิณวงศ์ 5711011802099 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 77 นางสาวชวิศา ส าเภาแก้ว 5711020660010 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 78 นางสาวกีรติ บุญหม่ืนไวย์ 5711011448158 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 79 นางสาวสกุลรัตน์ ชัยหา 5711011820092 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 80 นางสาวสุทธิตา ชนะภัย 5711011820017 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 81 นางสาวยศวดี ศรีนะ 5711011320028 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 82 นางสาวสุรีรัตน์ นาคะจันทร์ 5711011180010 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 83 นางสาวพิลาวัลย์ บุญสวัสด์ิ 5711011150009 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 84 นางสาวธนพร เทียนรุ่งอร่าม 5711011446088 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 85 นางสาวเสาวรส กัลยากาญจน์ 5711056990004 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 86 นางสาวสุชาดา รัตนิน 5711011448029 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 87 นายธีรภัทร เสาใสศรี 5711011150043 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 88 นายศิริชัย หน่ายอินทร์ 5711011470035 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 89 นายณัฐกานต์ ขันทอง 5711011802035 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 90 นางสาวกนกพร พอใจ 5711011460143 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 91 นางสาวอัญธิกา เรืองไรรัตนกุล 5711011340061 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 92 นายโสภณ พิมพ์ศักด์ิ 5711011180012 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 93 นายประวิทย์ มะจันลา 5711011460060 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 94 นางสาวสายชล เกตุแก้ว 5711011340065 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 95 นางสาวนพวรรณ แก้วสิงทอง 5711011448102 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 96 นางสาวรัตติกาล วงศ์เหง้า 5711056990001 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 97 นางสาวสุพัตรา วงษ์ลุน 5711011520094 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 98 นางสาวโสรยา รอดโพธ์ิ 5711056990058 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 99 นางสาวกฤติยา ฝ่ายขันธ์ 5711011180108 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 100 นางสาวขวัญชุมา เพชรนุ้ย 5711011150039 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 101 นางสาววราพร ภูห้องเพชร 5711011180075 17,350



142

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 102 นางสาวปิยพร สุวรรณบุญส่ง 5711011448069 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 103 นางสาวชลิตา วรรณเวช 5711011340047 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 104 นางสาวดารุณี ปานอ่อน 5711011180053 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 105 นางสาวธารารัตน์ เช้ือชาวนา 5711056990034 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 106 นางสาวฐาปนี ขาวผ่อง 5711056990047 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 107 นายกฤษนะ พุ่มสวัสด์ิ 5711011448116 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 108 นางสาวพิชญาภา พันทองหล่อ 5711056990007 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 109 นางสาวพิตตินันท์ ไชยวิเชียร 5711056990040 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 110 นางสาวกัญญาณัฐ มะณีภาค 5711011470014 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 111 นายรุ่งโรจน์ ล้ิมประเสริฐศักด์ิ 5711011802055 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 112 นางสาวพิมลกนก ศรีเรือง 5711020660039 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 113 นางสาวกานติมา จันทพยัคฆ์ 5711011470034 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 114 นางสาวเพชรลดา ชนะบุญ 5711011320020 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 115 นางสาวจารุพักตร์ อรชุม 5711011180101 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 116 นางสาวพรนภา พานโท 5711011460130 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 117 นายธ ารง ฤทธิศักด์ิ 5711056990038 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 118 นางสาวสกุณตรา อ้อมแก้ว 5711056990082 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 119 นางสาวนุชเนตร วงษ์สวัสด์ิ 5711011180069 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 120 นางสาวกนกวรรณ อรุณ 5711011180089 17,350



143

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 121 นางสาวจริยา พันธุมา 5711056990063 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 122 นางสาวเอริกา แจ้งจ ารัส 5711056990036 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 123 นางสาวอารยา บุษบง 5711056990076 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 124 นางสาวณัฐวดี ขจรบุญ 5711056990018 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 125 นางสาวกัญญาณี นาคแย้ม 5711011320076 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 126 นางสาวศศินา ลิขิตธนทรัพย์ 5711011802054 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 127 นางสาวภาวิดา พวงประยงค์ 5711011340021 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 128 นางสาวสกาวรัตน์ ห่อหุ้ม 5711011180039 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 129 นางสาวจินตนา ปินะทานัง 5711011802046 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 130 นางสาวธัญญาพร ศรีภูมิ 5711011802109 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 131 นางสาวณัฐธญา ล้ีไตรรงค์ 5711056604008 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 132 นางสาวอนิตติญา ย้ิมหยู 5711011448077 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 133 นางสาวมาริษา จ าปากุล 5711011340023 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 134 นางสาวยานิภา หารสุโพธ์ิ 5711011180033 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 135 นางสาวลัดดาพร นาดอน 5711011180124 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 136 นางสาวสุพิชชา สิงห์ด ารงค์ 5711056990035 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 137 นางสาวรัชดากร แสงรูจี 5711011320073 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 138 นางสาวปนัดดา ทัพธานี 5711011448145 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 139 นางสาวณัฐสิมา สน่ันสุข 5711011732022 16,125



144

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 140 นางสาวบุญประทีป ช้างบุญมี 5711011520060 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 141 นางสาวอุษณีย์ วงษ์โพธ์ิ 5711011180074 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 142 นางสาวณัฐริกา สุภาทอง 5711011150044 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 143 นางสาวสิริรัตน์ สนสุวรรณ์ 5711011150010 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 144 นายปิยะวงษ์ ประดิษฐ์ 5711011340071 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 145 นายธกานต์ แสงพุ่ม 5711011940096 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 146 นางสาวนิสาชล ยังประสงค์ 5711011150021 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 147 นายอัมรีย์ วาเลาะ 5711011150015 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 148 นายวัชร ทองบุตร 5711011150024 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 149 นายกฤษนันท์ เจริญชาติ 5711020660073 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 150 นางสาวนภัสกร ขยันกิจ 5711011320066 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 151 นางสาวธนนันท์ สูงทองจริยา 5711011446038 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 152 นายภูษิต กุศลพุทธรักษ์ 5711011446123 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 153 นายศุภวัฒน์ ฉิมเรือง 5711011470042 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 154 นางสาวชัชฎาภรณ์ ฤกษ์ดี 5711011448033 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 155 นายพลัฏฐ์ เทพมังกร 5711011340075 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 156 นางสาวจิรัชยา มหานิล 5711011180088 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 157 นางสาวอภิญญา ผิวเกล้ียง 5711011320087 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 158 นายสิรภพ ศิริจิราพันธ์ 5711020660077 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 159 นางสาวกัลยาณี โอ่เรือง 5711020660072 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 160 นางสาวภาวดี อุทัยศิริพร 5711056990070 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 161 นางสาวนนทญา วิชัย 5711011448003 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 162 นางสาวอัญชลี ปานประชาติ 5711011180090 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 163 นางสาวกัญจนาพร รามเมือง 5711011448094 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 164 นางสาวปัทมา มะไหย์ 5711011470003 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 165 นางสาวนัสรินทร์ การไชนา 5711011320064 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 166 นางสาวศุภรณิภา หนูนุรัตน์ 5711011446130 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 167 นายอภิเดช สุขบัณฑิตย์ 5811011448176 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 168 นายศุภชัย ศุภลักษณ์เลิศกุล 5711011180037 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 169 นายนพรัตน์ วิเศษปะ 5711011446122 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 170 นางสาวนภัสรา เหลืองม่ันคง 5911011448148 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 171 นางสาวมีนา นรินทร์นอก 5911011448149 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 172 นางสาวณิสรา เกษมจันศิรินนท์ 5811020660054 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 173 นายปรัชญภากร วิเสสสาระกูล 581156180001 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 174 นางสาวภัทรภา พิจารณ์วณิช 5811011732060 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 175 นางสาวสุกัญญา กาญจนสุวรรณ 5811011732008 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 176 นางสาวธิดารัตน์ บงแก้ว 5811056990115 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 177 นางสาวปิยนุช นาคสุขปาน 5811011470051 19,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 178 นางสาวนิจจารีย์ อ่อนทรัพย์ 5811056990001 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 179 นายธีระพงษ์ มวานนท์ 5811056180007 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 180 นางสาวกิตติยาภรณ์ วิชาชัย 5811056990039 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 181 นางสาวปาริฉัตร งามพร้ิง 5811011820005 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 182 นางสาวศศิธร บุญศร 5811056150052 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 183 นายธีรวัฒน์ เดชศรี 5811011470050 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 184 นางสาวสุประวีณ์ ศรีมยุรา 5811011470061 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 185 นางสาวธนาภา บุดดี 5811011340030 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 186 นางสาวก่ิงกานต์ กล่ันแก้ว 5811011340021 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 187 นายณัลทวัฒน์ ช้อยเครือ 5811011940011 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 188 นางสาวกาญธิชา มะลิถอด 5811011340007 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 189 นางสาวณหทัย รัชชะกิตติ 5811011820113 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 190 นางสาวอมรรัตน์ กุ้ยเส้ง 5811011340014 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 191 นางสาวศตกมล ค าม่ัน 5811011460075 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 192 นางสาววิรัญญา เด่นศักด์ิตระกูล 5811056990031 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 193 นางสาวนิศาชล ยินดี 5811056990056 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 194 นางสาวจุไรวรรณ ตวยกระโทก 5811056990024 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 195 นางสาวฉัตรทริกานต์ ทองค า 5811011940077 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 196 นางสาวมัทวัน หม่ันเขตกิจ 5811011520062 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 197 นางสาวลักษณาเงิน แช่มฉ่ า 5811011820035 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 198 นางสาวปิยวรรณ อบฟ้ง 5811056990003 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 199 นางสาวพรชนิตร์ สมบูรณ์กิจชัย 5811011820036 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 200 นายอภิรุต มะโนราช 5811056180003 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 201 นางสาวนันทิกานต์ ดอกพวง 5811056990037 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 202 นางสาวนริศรา ปวงกันทา 5811056990013 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 203 นางสาวณัฏฐณิชา จุ้ยสกูล 5811056990007 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 204 นางสาวศศิชา ชมภูพ้ืน 5811056990053 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 205 นางสาวกรรณิกา ชฎารัมย์ 5811056990050 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 206 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วอุดร 5811056990008 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 207 นางสาวพัชรินทร์ เวทสม 5811056990066 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 208 นางสาวณิชกานต์ ชูพยันต์ 5811056990035 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 209 นางสาวปิยธัช มุติมรรคา 5811056150008 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 210 นางสาวอารีรัตน์ พรไพรสณฑ์ 5811056150001 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 211 นางสาวณัฐเรวดี สูตรประจันทร์ 5811056990025 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 212 นางสาวนัทชลิดา อรรคบุตร 5811056990010 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 213 นางสาวศศิประภา ตันวัฒนกุล 5811011460019 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 214 นางสาวทิพย์สุดา กามินี 5811011520029 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 215 นางสาวหัสญา บุญพงษ์ 5811056604043 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 216 นางสาวสุชาดา ปานแย้ม 5811056604015 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 217 นางสาวอณุตรา พุทธโกษา 5811011520015 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 218 นายวีระพัฒน์ ธรรมธีรโชติ 5811011448019 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 219 นายกริชยากรณ์ บุญญาพิทักษ์ 5811011820054 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 220 นางสาวพิชญา มาพันนะ 5811056990044 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 221 นางสาวจิรพรรณ ท่ีดี 5811056990055 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 222 นายธิปร์ภวัตน์ อดุลยธรรม 5811011460035 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 223 นางสาวชนิษฎา เพชรฤทธ์ิ 5811011520006 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 224 นางสาววิชุดา สามารถ 5811056990026 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 225 นางสาวมัลลิกา มุ่งไพศาล 5811011732054 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 226 นายวัฒนสินธ์ุ สุขสมบูรณ์ 5811056604038 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 227 นางสาวอภิญญา กาลจักร 5811056990071 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 228 นางสาวอารียา ยอดม่ัน 5811056990063 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 229 นางสาวมัลลิกา พงศ์เพชรดี 5811011320003 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 230 นายรชตะ ปิวาวัฒนพานิช 5811011460040 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 231 นางสาวสุกัญญา บุญมี 5811011460027 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 232 นางสาวชมพูนุท กล่อมเกล้ียง 5811011520008 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 233 นางสาวชุติมา พูลเพ่ิม 5811011520010 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 234 นางสาวกัลยรัตน์ ทรงเผ่า 5811011320023 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 235 นางสาวธนัชชา แสงนาค 5811011320025 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 236 นางสาวรุจิรา พิมพ์อินทร์ 5811011320002 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 237 นายณัฐพล พิมพ์มหาทรัพย์ 5811011940014 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 238 นางสาวรัตนา ล าใยผล 5811056180033 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 239 นายเด็ดเด่ียว มาทน 5811020660039 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 240 นายกิตติภพ ล้ิมนิรมล 5811020660086 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 241 นางสาวนวลนิตย์ รุจิเรก 5811011820020 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 242 นางสาวยศวดี โสรธรณ์ 5811056150040 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 243 นางสาวรังสินี ฟุ้งสกุล 5811056150044 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 244 นายพรชัย ทับชม 5811011340043 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 245 นายวงศกร วิหคหาญ 5811011940045 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 246 นางสาววิพิชญาณ์ ใจสอาด 5811011320060 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 247 นางสาวปฏิญญา สีมาคาม 5811056990023 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 248 นางสาวมนัสชนก บุญศักด์ิ 5811056990022 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 249 นางสาวภาวิณี เลสะท้าน 5811011520065 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 250 นายธนวัฒน์ กิจขันธ์ 5811011448015 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 251 นายหฤษฎ์ โพธ์ิกลาง 5811011802029 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 252 นายกวีกาล ตันติตารมณ์ 5811011732035 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 253 นายณัฐกร จันทา 5811011802005 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 254 นายกิตติศักด์ิ สายค ายศ 5811011940035 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 255 นายธนพล บุบผาสวรรค์ 5811011802059 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 256 นายณัฐกิตต์ิ คล้ิงบัวทอง 5811011448099 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 257 นางสาวธนภรณ์ เบญจโสภาค 5811011802027 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 258 นายพงศภัค จูเผ่ือน 5811011940041 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 259 นางสาวรัชชิดา ด้ามทอง 5811011448096 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 260 นางสาววรรณมาศ มีทรงธรรม 5811056990052 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 261 นางสาวสุชาวดี ศรีค าผ่อง 5811011448172 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 262 นายจิรวัฒน์ สุวรรณมณี 5811056604031 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 263 นายอรรถพล ป้อมไธสง 5811056990067 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 264 นางสาวลานนา สิทธิชัยค า 5811056990083 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 265 นางสาวนพวรรณ รังวิเศษ 5811056990106 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 266 นางสาวศิริวรรณ บ ารุงภักด์ิ 5811056180009 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 267 นางสาวปาริชาติ ภู่อาภรณ์ 5811011732006 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 268 นางสาวสิดาพร อารามพงษ์ 5811056150016 17,530
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 269 นางสาวภัสราภรณ์ ลีลาเลิศ 5811056180021 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 270 นางสาวรสสุคนธ์ สีนวล 5811011448049 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 271 นางสาวภัทราพร ฉิมจีน 5811011820088 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 272 นายอภิสิทธ์ิ ขันทะคีรี 5811011470045 19,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 273 นางสาวจิระประภา จันทร์เนาว์ 5811011820028 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 274 นางสาวภัทราภรณ์ อาจบ ารุง 5811011940024 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 275 นางสาววาสินี พงค์พุทธชาติ 5811011448177 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 276 นายจักรกฤษ จิตตินันท์ 5811020660072 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 277 นางสาวลักษิกา จันทร์เพ็ง 5811011448142 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 278 นายปฐวี กันยายาว 5811011820061 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 279 นางสาวผกาวรรณ ไชยธรรม 5811056990080 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 280 นางสาวสุกัญญา ชมชาติ 5811056990078 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 281 นางสาวกัญญาภัค นนทะภา 5811056990086 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 282 นางสาวบุษรินทร์ วรรณศรี 5811056990107 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 283 นายพิริยะ ทองมูล 5811056990077 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 284 นางสาวกมลชนก สุขนิมิตร 5811056180060 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 285 นางสาวชลธิชา ฑีฆะ 5811011820103 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 286 นายอธิป เฮียงโฮม 5811020660061 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 287 นางสาวชัญญานุช แซ่เอ้ียว 5811011470070 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 288 นางสาวชุติมณฑน์ อัศวสุทธิพันธ์ 5811056990121 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 289 นางสาวรวิสรา อัศวนนทวงศ์ 5811011447002 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 290 นางสาวลลิตา สีลาค า 5811011802068 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 291 นางสาวสิริรัตน์ เมฆสุข 5811011802072 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 292 นางสาวศิริลักษณ์ มุกค์ทรัพย์ 5811011820078 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 293 นางสาวภัทรวดี ประชุมวงษ์ 5811056604009 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 294 นางสาวจริญญา ปักษี 5811056180011 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 295 นางสาวธันย์ชนก ดาดวง 5811011340075 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 296 นางสาวธนันพัชญ์ เลิศวุฒิทรงศิริ 5811011448070 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 297 นางสาวธัญธิชา น่ิมนวล 5811011802071 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 298 นางสาวชญานี อะโน 5811011820096 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 299 นายวรินทร์ คงธนาคมธัญกิจ 5811011802095 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 300 นางสาวอรพรรณ พุกกะเวส 5811011448058 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 301 นางสาวปัณชญา ภาพเจริญ 5811011520033 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 302 นางสาวกาญจนา เสนอกลาง 5811056990002 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 303 นางสาวชนิสรา สมประทุม 5811011320036 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 304 นายพชรพล อาวุธ 5811056150014 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 305 นางสาวรัชฎาพร ธรรมเริง 5811011820079 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 306 นายยงยุทธ นิลทกาญจน์ 5811011448108 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 307 นางสาวกิติยา อยู่พิพัฒน์ 5811011460112 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 308 นางสาวอภิญญา กุดเป่ง 5811056150020 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 309 นางสาวกาญจนาภรณ์ ต้นเกษ 5811011470075 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 310 นางสาวมินท์ตา ริดเนียม 5811011820104 16,125



153

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 311 นายมนตรี กล่ าผัก 5811011470086 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 312 นายชุษณะ บุญโท 5811056150029 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 313 นางสาวสุพัตรา ศรีพันนา 5811011460005 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 314 นายนคเรศ เกษกล่ินหอม 5811056604042 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 315 นายธุรกิจ รุ่งทิวามงคล 5811011802093 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 316 นางสาวณัฐกาญจน์ สุรัชนีนพดล 5811056990046 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 317 นางสาวชนมน เอ้ืออารีชัยสกุล 5811011448051 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 318 นางสาวธิติสุดา ศรีนิล 5811011460047 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 319 นางสาวธีรฉัตร แสนดี 5811011470078 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 320 นางสาวธัญรดี เพชรหนุน 5811011340086 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 321 นางสาวอรสา อัศฤกษ์ 5811011320053 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 322 นางสาวมนันยา สียางนอก 5811056990017 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 323 นางสาวศศิวิมล เพ็งพิศ 5811056990064 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 324 นางสาวกนกกาญจน์ เพ็ชรไม้ 5811056990048 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 325 นางสาวปาริชาติ อนันต์ 5811011470089 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 326 นายกิติภูมิ ล้ีกุลวิตรา 5811056604022 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 327 นางสาวณัฎฐณิชา เวชประเสริฐกุล 5811011470065 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 328 นายนุชิต พวงล าเจียก 5811011940053 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 329 นางสาวณฐาพร สุริยา 5811056604029 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 330 นางสาวอุษณีย์ ไกรวิจิตร 5811056604027 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 331 นางสาวปรียาพร ดัดใจเท่ียง 5811011802002 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 332 นางสาวสิรีทอน หลักค า 5911011445158 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 333 นางสาวชนิสรา กระจาย 5911011445052 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 334 นางสาวพิมพ์ผกานต์ รู้แพร่ 5911056731020 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 335 นางสาวกัลยาณี พลชะลี 5911011448015 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 336 นางสาววันชินี เหลืองท าเหมือน 5911011470039 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 337 นายอัฐากร นาคขวัญ 5911020660036 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 338 นายนราธิป เน่ืองไชยยศ 5911011940016 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 339 นางสาวปฏิมากร ชวนะสุวรรณกุล 5911011470041 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 340 นางสาวพิมพ์มาดา ทองล้อม 5911011445185 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 341 นายวรพงษ์ แก้วพรรณา 5911056990077 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 342 นายอมฤต สุสา 5911056990069 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 343 นายชาญณรงค์ สุวรรณโรจน์ 5911011940029 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 344 นายศุภกร สิวาพานิช 5911011940091 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 345 นางสาวกนกวรรณ พูลพุฒ 5911011460096 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 346 นางสาวจริยา มาภิรมย์ 5911056990006 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 347 นางสาวณัชติยา ภู่สุนทร 5911056990087 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 348 นางสาวรสรินทร์ เจริญรัตนมิตร 5911011806027 17,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 349 นางสาวอทิตยา มณีกัญญ์ 5911011445166 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 350 นางสาวภทรพรรณ รัตนพันธ์ 5911011445051 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 351 นายสิรธีร์ อุ่นประดิษฐ 5911011940080 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 352 นางสาวสุภาภรณ์ โกมุท 5911056990034 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 353 นางสาวณัฐกมล ศรีอุบล 5911056990015 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 354 นางสาวภัทรนิษฐ์ อ่างนิลพันธ์ 5911056990075 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 355 นางสาวชไมพร ชาติไทย 5911056731015 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 356 นายธัชนนท์ ขาวสุธรรม 5911011940077 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 357 นางสาวหน่ึงฤทัย อ้นขาว 5911011820041 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 358 นางสาวชลลดา พิทักษ์สุข 5911011460086 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 359 นางสาวสุรนันท์ มีแรง 5911011806060 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 360 นางสาวสุธิตา น้ าใจม่ัน 5911011806043 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 361 นางสาวดารารัตน์ โนพวน 5911056990056 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 362 นางสาวธัชสรา ทองสงค์ 5911056990064 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 363 นางสาวสุนิษา บรรดาศักด์ิ 5911011806065 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 364 นางสาวสุดารัตน์ ท าทาน 5911011806023 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 365 นางสาวพรพรรณ ธรมีฤทธ์ิ 5911056990040 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 366 นางสาวชวิศา แย้มเดช u5911011470008 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 367 นางสาวณัฏฐริกา ข าโขนงงาม 5911011448146 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 368 นางสาวสุทธิดา ท าบุญ 5911056990068 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 369 นายมารุต อุ่นไพร 5911011520036 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 370 นางสาวหทัยชนก บุญแน่น 5911056731012 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 371 นายอภิสิทธ์ิ ป่ินทอง 5911020660010 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 372 นางสาววรัญญา เก้ียวเก้า 5911011520042 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 373 นางสาวกาญจนาพร แสงบุญ 5911056990012 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 374 นางสาวจิราภรณ์ รัมย์ประโคน 5911056990021 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 375 นางสาวอริญา เขียนขาบ 5911011448139 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 1 นางสาวชนนิกานต์ วุฒิไกรสกุล 56113200091 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 2 นางสาวสุวพัชร แม่นแท้ 5911011820053 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 3 นางสาวธรรมาภรณ์ ยวนใจ 5911029802006 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 4 นายปุณยวัฒน์ กลมทุกส่ิง 511020660067 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 5 นางสาวสุดาภรณ์ สุวรรณวงษ์ 5711080320050 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 6 นางสาวศศิวิมล เพียรพิทักษ์ 5711080320056 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 7 นางสาวทิพย์วรรณ เกตุสุวรรณ์ 5711080320068 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 8 นางสาวจุฑาลักษณ์ ศรีบุญเพ็ง 5711080320041 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 9 นางสาวธีราพร หมีมา 5711080320082 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 10 นางสาวจิราวรรณ วังหนองลาด 5711080320084 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 11 นางสาวดาหวัน หงษ์สร้อย 5711080320083 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 12 นางสาวโชติกา มงคลเกษมวัฒน 5711080320066 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 13 นางสาวแพรพรรณ ประทีปเมือง 5711080320063 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 14 นางสาวสุดารัตน์ โพธ์ินาคเงิน 5711080320040 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 15 นางสาวณัฐธิดา หุ่นพงษ์ 5711080320045 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 16 นางสาวอัจฉรา คะเสนา 5711080320026 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 17 นางสาวปริฉัตร เอกฉัตร 5711022446300 4,900
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 18 นางสาววาณิดา ช านาญปืน 5711080320075 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 19 นางสาวฐิติมา เหมือนเพ็ชร์ 5711080320077 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 20 นางสาวอรอนงค์ เหล่าสุวรรณ 5711022446243 7,700
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 21 นายภพทรัพย์ ขุนศาล 5711011448115 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 22 นางสาวลักษมณ วงไกร 5911011820054 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 23 นายโชคศักด์ิดา สารขัติ 5911056180017 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 24 นางสาวสุวรรณี สุขประเสริฐ 5911011320060 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 25 นางสาวอรทัย ทองพายัพ 5811022446067 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 26 นางสาวพรรวินท์ ศรีพิมพ์สอ 5811022446141 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 27 นางสาวหทัยกาญจน์ วรรณก้อน 5811022446018 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 28 นางสาวสุทธิดา สมัย 5811022446143 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 29 นางสาวปราณปริยา กล้าหาญ 5811022446232 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 30 นางสาวกนกวรรณ สุขอินทร์ 5811022446205 22,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 31 นางสาวกาจฐา ทองเสนอ 5811022446155 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 32 นางสาวสุทธิดา ขวัญเพ็ชร์ 5811029802015 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 33 นายทัตธน ศรีกฤษณ์ 5811029802039 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 34 นางสาวอมรรัตน์ รองพล 5811029802028 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 35 นางสาวอรอุมา เทียนย่ี 5811029802008 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 36 นางสาวจินดารัตน์ จอมทอง 5811080320022 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 37 นางสาวกัณลักษณ์ ระถี 5811080320066 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 38 นางสาวเจนจิรา ระม่ังทอง 5811080320067 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 39 นางสาวสุธาฬิณี แว่นประชา 5811080320023 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 40 นางสาวนันทิชา วงษ์บัวงาม 5811080320069 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 41 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์เทศ 5811080320061 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 42 นางสาวอาภัสรา จอมแก้ว 5811080320029 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 43 นางสาวสิริรัตน์ ย่ิงสบาย 5811080320033 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 44 นางสาวจิฬารัตน์ จัดติ 5811022446237 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 45 นางสาวมณฑิรา ฤทธ์ิบ ารุง 5811022446176 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 46 นางสาวมนัสวรรณ แก่นม่ัน 5811022446215 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 47 นางสาวเมริศา แก้ววิชิต 5811022446161 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 48 นางสาวธันยพร วัฒโน 5811011520019 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 49 นางสาวเพชร ทองเล็ก 5811011320011 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 50 นางสาวพรชนก วาสนาน า 5811020660079 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 51 นางสาวน้ าฝน นุชถนอม 5811029802038 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 52 นางสาวสงกรานต์ แก้วประสิทธ์ิ 5811080320034 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 53 นางสาวมุทิตา จักร์คุ้ม 5811080320036 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 54 นางสาวอารีวัลย์ กอแก้ว 5811080320034 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 55 นางสาวสุจิตรา เพ็ชร์คง 5811080320032 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 56 นางสาวนิตยา อินทร์พันธ์ 5811080320038 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 57 นางสาวอโรชา ทองโบราณ 5811080320050 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 58 นางสาวจุฑามาศ ทองคล้าย 5811080320053 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 59 นางสาวศุภิสรา เจนการ 5811022446144 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 60 นางสาวสุมาพร สุรัตนศิลป์ 5811022446022 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 61 นางสาวอรยา ต้ังเพ่ิมพูนสมบัติ 5811022446148 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 62 นางสาวณัฐฐาพร เอมสวาท 5811022446210 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 63 นางสาวนิรวรรณ กล่ินหอม 5811022446242 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 64 นางสาวเกสรา ชนะคช 5811022446196 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 65 นางสาวพิมลพรรณ ขวัญสุด 5811056150003 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 66 นางสาวนราภรณ์ แสงทอง 5911056990023 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 67 นางสาวภัคจิรา ช่ืนตา 5911022446187 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 68 นางสาวมธุรดา ม่ังนิมิตร 5911011448130 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 69 นางสาวศิวณี แดงด้อมยุทธ์ 5911056990018 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 70 นางสาวภาสิณีพร นามุลทัศน์ 5911011448124 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 71 นางสาวเหมือนฝัน คมเฮียง 5911011520061 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 72 นางสาวแพรวพรรณ เรืองวิเศษ 5911011445006 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 73 นายพิเชฐ แก้วคุ้ม 5911011445004 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 74 นางสาวปริยาพัทร์ วีรสินธพ 5911011470032 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 75 นายพิเชษฐ์ อ่อนชูสูงทรง 5911011940023 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 76 นางสาววาสนา กันเพชร 5911011470009 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 77 นางสาวป่ินจุฬา บุญหวาน 5911011448105 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 78 นางสาวสมฤทัย ชาติไทย 5911011445171 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 79 นางสาวพรทิวา เพียรชอบ 5911011448088 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 80 นางสาวกรรภิรมย์ เกรียวกระโทก 5911011448084 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 81 นางสาวนารีรัตน์ แก้วกุ่ม 5911011460059 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 82 นายยุทธพิชัย บุญสงค์ 5911020660006 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 83 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์อินทร์ 5911056990025 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 84 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ 5911011448033 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 85 นางสาวชนิดา มีแม่นวิทย์ 5911011806037 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 86 นางสาวกัณฑพร ศรีวรวุฒิชัย 5911011806002 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 87 นางสาวปนัสยา ฤกษ์วิไล 5911011820072 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 88 นางสาวชามันดา เกิดสมบูรณ์ 5911011448114 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 89 นายชัยพร เหลืองพิมพ์พันธ์ุ 5911011940038 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 90 นายภควรรณ ปัสสาม่ัน 5911011940084 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 91 นางสาวกชกร สารไทย 5911011445165 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 92 นางสาวศุภนุช ศรีค าแซง 5911011460054 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 93 นางสาวสุดารัตน์ เสียงใส 5911056990088 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 94 นางสาวหน่ึงฤทัย อังกินันท์ 5911011820070 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 95 นางสาวสโรชา หาใหม่ 5911011520072 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 96 นางสาวอารัญจนา ศรีไสยเพชร 5911056990038 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 97 นางสาวศิริลักษณ์ แสนโคตร 5911056990063 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 98 นางสาวรัญชนา สีดา 5911056990007 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 99 นางสาวสุดารัตน์ สร้อยสังวาลย์ 5911056990005 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 100 นายกรรชัย ชนะวรรณ 5911011445115 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 101 นางสาวกุลปรียา เนตรนางรอง 5911011470085 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 102 นางสาวณัฐศุภรณ์ ช่างปัญญา 5911011806068 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 103 นางสาวชัชมณฑ์ ชมภูนุช 5911011448096 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 104 นายปฏิมา รตินิธิชยานันท์ 5911011448100 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 105 นางสาวประภาสิริ เจริญภู 5911011820013 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 106 นางสาวอังควิภา สุขเจริญ 5911011448144 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 107 นางสาวสุพิชญา อินทร์ปัญญา 5911011460132 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 108 นางสาวอภัสรา ชาวพลกรัง 5911056731027 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 109 นางสาวชมันดา เอ่ียมประเสริฐ 5911011445096 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 110 นางสาวมัลลิกา ชัยพัฒนาวรรณ 5911011448103 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 111 นางสาวณัฐพร มงคลตระกูล 5911056990057 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 112 นางสาวสุนิตา พงษ์สุวรรณศิริ 5911011460024 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 113 นางสาวกมลวรรณ เอ้ือสลุง 5911011445054 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 114 นางสาวชมภูนุท เกิดผล 5911056990046 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 115 นางสาวชัชฎากานต์ แสงทรง 5911011940066 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 116 นางสาวณิชาภัทร ศรีโสภณาเมศ 5911011445081 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 117 นางสาวเพ็ญณภา ส าเร็จวิทย์ 5911011448133 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 118 นางสาวเปรมกมล จันทร์ขาว 5911011820064 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 119 นางสาวพรชนก ป้านภูมิ 5911056990026 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 120 นางสาวโชติกา พรมมาบุตร 5911011940118 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 121 นางสาวศิวพร เจริญแสน 5911056990049 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 122 นางสาวอาภาพร พลม่ัน 5911056990070 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 123 นางสาวอมิตา สายทอง 5911011448106 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 124 นางสาวศศิวิมล ค าวันดี 5911056990099 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 125 นางสาวเกวลิน ทองค าใส 5911011445094 20,820
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 126 นางสาวอภิญญา หม่องมูล 5911011820094 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 127 นางสาวพรศุภา แหลมหลวง 5911022446046 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 128 นางสาวณัฐกานต์ ห้องแก้ว 59011470059 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 129 นางสาวมาลินี พุฒด า 5911056990032 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 130 นางสาวณัฐณิชา มะเส็ง 5911022446333 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 131 นางสาวณัฐวดี ดิเรกโภค 5911022446327 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 132 นางสาวปุษยา เหล่าฤทธ์ิ 5911022446282 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 133 นางสาวกนกอร หนูเชต 5911022446225 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 134 นางสาวมัชยา ธรรมวิเศษ 5911022446135 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 135 นางสาวเขมิกา ยังประยูร 5911022446276 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 136 นางสาวนูรมาวาตี อูเซ็ง 5911022446329 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 137 นางสาวโรสลีนา ดาฮารี 5911022446328 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 138 นางสาวพิมพ์ชนก ฐานอุดม 5911022446254 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 139 นางสาวปิยวรรณ วงศ์สวัสด์ิ 5911022446238 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 140 นายวัชระ กัลยา 5911011470047 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 141 นางสาวธัญรัตน์ ปันเมนท์ 5911056990001 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 142 นางสาวนภสรณ์ ขันศึกษา 5911022446221 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 143 นางสาวณัฐนิชา ชัยเวทย์ 5911022446161 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 144 นางสาววรัญญา ค ามี 5911022446032 22,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 145 นางสาวเวธกา ไชยพลฤทธ์ิ 5911022446289 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 146 นางสาวนวรัตน์ แก้ววิชิต 5911022446326 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 147 นางสาวกล่ินสุคนธ์ สุขเกษม 5911022446280 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 148 นางสาววิชญา ช่วยสถิตย์ 5911022446084 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 149 นางสาวสุกัญญา หาญเวช 5911022446134 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 150 นางสาววรรณประภา จังกลาง 5911022446136 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 151 นางสาวชนิกานต์ ชาญณรงค์ 5911022446155 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 152 นางสาวเบญจลักษณ์ เอมหยวก 5911022446250 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 153 นางสาวภคพร เตมียชาติ 5911022446179 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 154 นางสาวเจนจิรา ปารณะ 5911022446040 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 155 นางสาวเมษา พานทอง 5911022446215 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 156 เด็กหญิงภัณฑิรา แสงมณี 5911022446292 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 157 นางสาวศลิษา ระตะอาภร 5911022446224 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 158 นางสาวปวันรัตน์ เกล้ียงทิพย์ 5911022446172 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 159 นางสาวชุติมา ต้ังชู 5911022446165 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 160 นางสาวหทัยรัตน์ เจาะด า 5911022446027 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 161 นางสาวรชานันท์ ด าดา 5911022446312 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 162 นางสาวอัณเจล่าร์ บุลซากี u5911022446305 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 163 นางสาวอชิรชญา ชูลักษณ์ 5911022446111 22,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 164 นายไกรสิทธ์ิ กรุณาพิทักษ์ 5911022446284 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 165 นางสาวกิติยา อนุปราการ 5911022446118 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 166 นางสาวช่ืนสุมล ศรีส าโรง 5911022446203 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 167 นางสาวกวินทรา พงษ์ศาสตร์ 11022446319 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 168 นายกฤตเมธ ศิลาอาสน์ 5911022446267 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 169 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ฮึง u5911011460012 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 170 นางสาวพัชรดา ธนาคุณ 5911011820007 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 171 นางสาววันวิสา ป้ันบรรจง 5911022446195 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 172 นางสาววณัฐพร สุภะรักษ์ 5911080320004 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 173 นางสาวกุลธิดา จากปล้อง 5911080320043 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 174 นางสาวชลธิชา ผสมทา 5911080320035 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 175 นายณัฐวัตร เหล่าตระกูลงาม 5911029802009 20,820
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 45 ล ำดับท่ี 176 นางสาวรัตนาวดี แก้วยา 5911056150018 17,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 1 นางสาวณัฐชยา สุขสุวานนท์ 5711050320084 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 2 นางสาววันทนา ป้ันสิน 56813200075 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 3 นางสาวสุภัชชา กาฬหว้า 6011056990006 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 4 นางสาวสุวิมล เพชรภู่ 5711081320029 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 5 นางสาวนริศรา กัลปสันติ 5711081320014 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 6 นางสาวจุฬาลักษณ์ สวัสดี 5711081320022 16,125



166

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 7 นางสาวปรางค์ทิพย์ อยู่ข ามี 5711081320028 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 8 นางสาวสินีกานต์ อนันต์นิธิไกร 5711050320009 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 9 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีวิไชย 5711080320018 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 10 นางสาวศุภรัตน์ วงศ์ศรีสังข์ 5711050320092 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 11 นางสาวสุพนิตา อินตุ้ย 5711081320011 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 12 นางสาวอินทุอร ดิเรกพันธ์ 5711081320036 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 13 นางสาวภัสราภรณ์ กุหลาบ 5711050320082 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 14 นางสาวกัลย์สุดา อรุณ 5711050320063 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 15 นางสาวญาณิศา บดินทร์รัตนะเดชา 5911011446038 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 16 นางสาวธนภรณ์ จุลิวรรฬี 5811022446068 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 17 นางสาวสุมนจันทร์ วังราช 5811080320004 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 18 นางสาวญาณิศา ทวีวิชัยรัตน์ 5811022446222 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 19 นางสาวอรกัญญา ทิพย์อุด 5811081320021 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 20 นางสาวกันต์ฤทัย สุริยน 5811081320019 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 21 นางสาวสุวธิดา ฟองอินตา 5811081320018 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 22 นายภัทรวุธ เนตรสว่าง 5811050431018 16,625
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 23 นายณัฐพล ค าหวาน 5811056990018 30,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 24 นายเมธัส ศิริเทียน 5811011446015 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 25 นายณัฐพงศ์ ครุธน้อย 5811011446036 27,120
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 26 นางสาวณัฐภรณ์ ล่ิมอักษรกุล 5811011446097 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 27 นายสิทธิศักด์ิ มูลอาษา 5811011446112 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 28 นางสาวเกสรา ทับเท่ียง 5811011446095 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 29 นางสาวขวัญชนก ตุพิลา 5811011446039 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 30 นางสาวไอยลดา ดีลี 5811050320052 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 31 นางสาวแววพลอย ประคองสุข 5811011446029 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 32 นางสาวหัทยา แพน้อย 5811080320042 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 33 นางสาวสุทธิดา เหลืองลัญจกร 5811011446089 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 34 นางสาวจิรัชญา อินเล่ียน 5811011446061 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 35 นางสาวแพรพลอย จ าเรือน 5811011446086 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 36 นางสาวสุวิชาดา อินหนองฉาง 5811011446129 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 37 นายธีรยุทธ ฉิมเก้ือ 5811011446079 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 38 นางสาวศราพร ชาลีวรรณ 5811011446055 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 39 นางสาวนราวดี โชติพรม 5811011446104 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 40 นางสาวพัชรินทร์ ศิลวรรณ์ 5811011446046 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 41 นางสาวมัลลิกา บุญศักด์ิ 5811011446043 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 42 นางสาวกฤษติญา อ่ิมเอ่ียม 5811050320071 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 43 นายต่อศักด์ิ วิเศษ 5811011446056 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 44 นางสาวนวรัตน์ ร้อยดาพันธ์ุ 5811050320050 16,125
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 45 นายหฤษฎ์ อมาตยกุล 5811011446024 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 46 นายผดุงศักด์ิ พุฒิเพ็ญ 5811011446041 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 47 นางสาวอุษา แสงทอง 5811050431019 16,625
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 48 นางสาวนลินทิพย์ ศรีเสริม 5811050431026 16,625
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 49 นางสาวศศิธร อ่อนน้อม 5811011446031 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 50 นางสาวภวิษย์พร ลอยประเสริฐ 5811022446238 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 51 นางสาวญาติกา ผอบทอง 5811022446152 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 52 นายสรรเสริญ บรรดาศักด์ิ 5911081446010 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 53 นางสาวศิรภัสสร สุขสองห้อง 5911011446033 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 54 นางสาวอภัสราภรณ์ ไกรยา 5911011446026 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 55 นายคุณานนต์ จินดารักษ์ 5911011446017 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 56 นางสาวสาทินี กานดา 5911011446002 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 57 นางสาวเขมินทรา เย็นนุ่ม 5911011446024 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 58 นายกิจติพงษ์ อุตส่าห์ 5911081446003 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 59 นายกมลทอง สังขจิตต์ 5911081446009 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 60 นางสาวภัคฑีมา ฐิติณัฐนนท์ 5911081446016 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 61 นางสาวพัชรวรรณ ปุญญาภิวัฒน์ 5911011446031 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 62 นางสาวสุรางคนา ไกรวงศกร 5911011446035 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 63 นางสาวจุรีรัตน์ ขุนณรงค์ 5911011446066 27,120



169

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 64 นางสาวณฤชา กาญจนพูนทรัพย์ 5911050732005 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 65 นายรัชชานนท์ เก้าทัน 5911050732009 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 66 นางสาวอุมา เตชาทวีวรรณ 5911050732019 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 67 นางสาวดาริน นามโคตร 5911050732015 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 68 นางสาวญานิกา ณ สงขลา 5911011446003 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 69 นายกวิน มุ่งหมาย 5911011446120 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 70 นายชนะภูมิ เกษไธสง 5911011446116 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 71 นางสาวธิดารัตน์ อัตโถปกรณ์ 5911022446248 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 72 นางสาวจารุวรรณ ค าสัตย์ 5911022446279 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 73 นางสาวเบญจมาภรณ์ จุมรัมย์ 5911022446003 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 74 นางสาวพรพรหมพรรณ กันทอง 5911022446283 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 75 นางสาวปุณยนุช แซ่ล้ี 5911022446122 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 76 นางสาวกัณฐมณี สุขสมัย 5911022446004 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 77 นางสาวชนิตา ศรีแก้ว 5911011460133 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 78 นางสาวเพชรรัตน์ เสียงเพราะ 5911011470012 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 79 นางสาวกัลยรัตน์ พรหมบุญทอง 5911011446090 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 80 นางสาวกาญจนา เสาวไน 5911011446095 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 81 นางสาวศิลป์ศุภา มุงคุณแสน 5911011446122 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 82 นายจิรกิตต์ิ วารินทร์สวัสด์ิ 5911011446039 27,120



170

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 83 นางสาวธนิดา ขาวสุวรรณ 5911050732012 16,125
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 84 นางสาวมณินทร ทัพจีน 5911011446005 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 85 นางสาววันวิสา ราชจินดา 5911022446190 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 86 นางสาวนภสร สิงห์นุ้ย 5911022446137 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 87 นางสาวบุษยนุช ไชยนาพันธ์ 5911022446298 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 88 นางสาวกรกนก ลือชารักษ์ 5911022446194 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 89 นางสาวธัญวรัตน์ ถิระผลิกะ 5911022446198 22,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 90 นายสุรยุทธ พิมพานนท์ 5911011446117 27,120
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 91 นางสาวชุติมณฑน์ แก้วยวน 6011011445022 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 92 นางสาวณัฐภรณ์ อ้นบู่ 6011011820001 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 93 นางสาวชัญญานุช พันธ์ุเพ็ง 6011056721011 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 94 นางสาวฉัตรลดา ย้ิมขลิบ 6011056721023 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 95 นางสาวปิยาพัชร เมฆโสภณ 6011056721026 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 96 นายรุ่งโรจน์ สุขเฉลิม 6011056721018 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 97 นางสาวณัฐริกา กล้ิงทะเล 6011056721021 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 98 นางสาวสายธาร ทองจันทร์ 6011056990036 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 99 นางสาวปัทมพร โพธา 6011056990032 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 100 นางสาวปัทมารัตน์ สุพสอน 6011056605014 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 101 นางสาวชุติมา ขันใส 6011056605002 31,600



171

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 102 นายสราวุฒิ ก๋ารินทร์ 6011056605015 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 103 นางสาวศุภรัตน์ เรืองศักด์ิ 6011056721008 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 104 นางสาวสุภัทรา ชมภูโกฐ 6011056990001 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 105 นางสาวภัทรวดี รัตนเดช 6011011445014 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 106 นางสาวปิญานัฐ ศรีโฉม 6011056990021 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 107 นางสาวอนันตญา ไชยชนะ 6011056990005 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 108 นางสาวศิริญญา ชัยงามเมือง 6011056605006 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 109 นางสาวอริศรา หงษ์ชัยภูมิ 6011056605013 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 110 นางสาวณิศรา วงศ์ถาวรจิตร 6011011820012 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 111 นางสาวเจนสุภา อ่างแก้ว 6011011820013 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 112 นางสาวสิราวรรณ ภูผา 6011056990019 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 113 นางสาวสุธิดา สีบาล 6011056990013 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 114 นางสาวสุชญา ปานาพรม 6011056990007 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 115 นางสาวพัชรี กวงแหวน 6011056990023 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 116 นางสาวสุทิลาวัลย์ รอดไพรี 6011056990025 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 117 นางสาวธนัชชา เรืองค า 6011056990035 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 118 นางสาวกนกวรรณ จินายะ 6011056990026 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 119 นางสาวภัทรารัตน์ วงศ์วัชรินทร์ 6011056731001 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 120 นางสาวคณิศร ศรีสุขดี 6011056605005 31,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 121 นายสิทธิโชค ค าหลอม 6011056605016 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 122 นางสาวสุนิตา มะหะหมัด 6011056731004 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 123 นางสาวมารินี เชียงทอง 6011011445017 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 124 นางสาววิภา ดาหนองเป็ด 6011056990008 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 125 นางสาวศุภรดา อาจภิรมย์ 6011011470004 26,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 126 นางสาวนริศรา แสงมูล 6011056990017 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 127 นางสาวณัฐกาญจน์ กุณาตรี 6011056721007 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 128 นางสาวปราณจารีย์ บรบัตร 6011011448008 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 129 นายศรชัย วิญญูพันธ์ 6011011940008 35,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 130 นางสาวยุพารัตน์ เกียรติประชา 6011011820006 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 131 นางสาวพฤศจิกา เสนานุช 6011011445001 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 132 นางสาววารี พฤกษ์ชาติไพร 6011056990037 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 133 นางสาวเกวลิน อมแย้ม 6011056990041 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 134 นางสาวพรนภัส ธัญธนวิวัฒน์ 6011011460019 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 135 นางสาวยลดาภรณ์ เดือนเพ็ญ 6011011460007 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 136 นางสาวนฤมล ศรีบุญ 6011011470027 26,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 137 นายอนุชา แสงจันทร์ 6011056160021 31,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 138 นายภานุพงศ์ แก้วใส 6011056160026 31,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 139 นางสาวจันทร์ธิมา โชติมูล 6011056160015 31,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 140 นางสาวทัตพร แก้วน่ิม 6011056721037 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 141 นางสาวระลินรัตน์ ชาญปรัชญาวุฒิ 6011056990049 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 142 นางสาวนริศรา สงวนงาม 6011056990040 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 143 นางสาวสิริสุดา พรงาม 6011056160037 31,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 144 นางสาวจิตตาภรณ์ อินทร์ล้ า 6011056160008 31,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 145 นายรชต น้อยคงคา 6011056721086 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 146 นางสาวรุ่งนภา ยอดสุวรรณ์ 6011011445039 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 147 นางสาวกัญญารัตน์ อามาตย์สมบัติ 6011056160016 31,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 148 นายธีรศักด์ิ พุทธวงศ์ 6011011460004 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 149 นายเสธสิริ สุวรรณปิยวงศ์ 6011056721049 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 150 นางสาวกิตติยาภรณ์ พิพิธกุล 6011056990048 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 151 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 6011056605011 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 152 นางสาวธนัชพร ภูสีดิน 6011056721079 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 153 นางสาวธนัชพร ครอบบัวบาน 6011056721088 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 154 นางสาวสรินยา ประชาบุตร 6011011460014 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 155 นางสาวภัทรพร สมชะนะ 6011056160045 31,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 156 นางสาวไอลดาย์ วินทะสมบัติ 6011056990052 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 157 นางสาวนันทวัน ข าพ่วง 6011011470023 26,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 158 นางสาวศกุณตลา คุ้มอินทร์ 6011011445013 27,600



174

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 159 นางสาวปาจารีย์ ธงกระโทก 6011011460013 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 160 นางสาวจุฑามาศ มีมาก 6011056990020 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 161 นางสาวกนกพร ค าคง 6011011470034 26,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 162 นางสาวปัทมาวรรณ นันชม 6011056721071 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 163 นางสาวศศิวิมล วงศ์สวัสด์ิ 6011056721104 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 164 นางสาวมาริษา เทียนสงค์ 6011011445043 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 165 นางสาวธารธิชา ดาราอัมพรสิน 6011056721110 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 166 นางสาวอภิรดี ฝูงใหญ่ 6011056990053 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 167 นางสาวฑิตยา มณีฉาย 6011056990050 48,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 168 นางสาวณิชากร ต้อยต่ิง 6011056160049 31,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 169 นางสาวจารุวรรณ วงษ์มณี 6011011445035 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 170 นางสาวภาวิดา เด่นวงศ์งาม 6011011445036 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 171 เด็กหญิงวรรณนภา เสมสวัสด์ิ 6011011445042 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 172 นางสาวณัฐนันท์ บุญวงศ์ 6011056721053 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 173 นายกรรชัย เทียนสมบัติ 6011056721080 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 174 นางสาวโซไรดา บิลเหล็บ 6011011806015 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 175 นางสาววิภานันท์ ค าพรหม 6011011806007 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 176 นางสาวฉัตรฑริกา พวงมะลิ 6011011806006 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 177 นางสาวพัศรินทร์ บุญรอด 6011011806021 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 178 นายอัครศิลป์ จันทะคูณ 6011056731009 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 179 นางสาวสุดาพร รอนใหม่ 6011056731006 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 180 นายธนาพงษ์ แสงทิพย์กัญญา 6011011820018 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 181 นางสาวกัญญารัตน์ ป้ันลาภ 6011056605022 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 182 นายอันวา กาเดร์ 6011056605012 31,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 183 นางสาวธันยพร ค าภูษา 6011022446152 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 184 นางสาวเนตรชนก สุนทรสุข 6011022446093 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 185 นางสาวพรรณิภา ทองหล่อ 6011022446004 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 186 นางสาวธันย์ชนก ต้ังเลิศวิชชา 6011022446050 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 187 นางสาววรรษรัตน์ ประเสริฐแก้ว 6011022446058 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 188 นางสาวญาณินท์ ชนะ 6011022446286 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 189 นางสาววรณัน วงศ์วิจิตราภรณ์ 6011022446324 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 190 นางสาวนับพระพร ศาลาดี 6011022446184 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 191 นางสาวสรชา ทองเงิน 6011022446194 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 192 นางสาวพรธิณี เจริญแพ่ง 6011011445019 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 193 นางสาวสุธาสิณี เต็งมณี 6011011446026 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 194 นางสาวอนัญญา อุนตกูล 6011050721012 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 195 นายสหัสวงศ์ นวลจันทร์ 6011050721002 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 196 นายติณณภพ บุญครอง 6011050721003 36,500



176

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 197 นายธีรภัทร์ ภิรมย์ร่ืน 6011050721016 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 198 นางสาวชลิตตา สายสุวรรณ 6011081721039 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 199 นางสาวจรรยา ทาทอง 6011081721021 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 200 นางสาวธัญญรัตน์ บาลจ่าย 6011022446316 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 201 นางสาวปดิษฐ์พร ทัพละคร 6011022446120 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 202 นางสาววิริยะพรรณ พรรษา 6011022446170 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 203 นายจักรกฤษณ์ เย่ือสูงเนิน 6011011446002 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 204 นางสาวเสาวลักษณ์ หล้าธิ 6011081721042 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 205 นายโยพนา ค านึง 6011011448029 27,600
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 206 นางสาวภัทรวรินทร์ ธงยศ 6011022446253 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 207 นางสาวณัฐวดี ศรันยูญาติวงศ์ 6011022446256 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 208 นางสาวศุภรัตน์ สันติสงวน 6011022446273 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 209 นางสาววณิชยา อินปัญญา 6011022446306 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 210 นางสาววทันยา ทองเส้ง 6011029721007 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 211 นางสาวกฤตยพร ภิญโญรัตนโชติ 6011029721012 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 212 นางสาวสุวภัทร ทองช่วย 6011029721001 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 213 นายพงศกร ปัญญาอินทร์ 6011081721018 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 214 นางสาวอินทุอร อินทุโศภน 6011081446004 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 215 นางสาวธัญญารัตน์ เหรียญทอง 6011081721052 36,500
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 216 นางสาวอารียา สุขสมัย 6011081446008 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 217 นางสาวพัชรพร ริมมกุล 6011081446002 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 218 นางสาวณัฐชา หารมาก 6011081721037 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 219 นายณัฐพงศ์ พงษ์พรรณา 6011081721040 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 220 นางสาวอารียา ยศค าลือ 6011022446088 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 221 นางสาวอรสา ธีรวุฒิโรจน์ 6011022446100 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 222 นางสาวอริสรา เอ่ียมสกุลวัฒนา 6011022446213 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 223 นางสาวอัจฉรา แสงกัน 6011022446217 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 224 นางสาวอัฉราวรรณ วินทะไชย 6011022446239 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 225 นางสาวสุวีรพร ศรีมงคล 6011022446016 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 226 นายธนนันท์ บ ารุงพฤกษ์ 6011022446026 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 227 นางสาวณัฐกุล ชูช่วย 6011022446027 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 228 นางสาวณิชกานต์ สมทิพย์ 6011022446055 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 229 นางสาวสรินนา ป่ินวิเศษ 6011022446079 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 230 นางสาวกษมา พิมพ์เสน 6011022446244 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 231 นางสาวชลธิชา สันจร 6011022446081 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 232 นางสาวพลอยณปภัช อนันต์วัชรกุล 6011022446139 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 233 นางสาวเมธิตา ผาสุข 6011022446083 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 234 นางสาวสุพิชญา เสง่ียมอยู่ 6011022446292 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 235 นางสาวรสิตา คูหาเปรมกิจ 6011022446171 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 236 นางสาวภูริมาศ ศรีบุรมย์ 6011022446308 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 237 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนาภรณ์ 6011022446326 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 238 นางสาวปภาวี เสาวพงศ์ 6011022446176 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 239 นางสาวปิยชาติ ธรรมรจน์ 6011022446061 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 240 นางสาวอารียา ชูบาล 6011022446067 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 241 นางสาวศรัญญา ใฮงาม 6011029721002 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 242 นายรณภพ ทองแจ้ง 6011029721015 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 243 นางสาวเกศวดี สุทธิ 6011029721006 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 244 นางสาวณัฐนรี บรรจงรักษ์ 6011050160008 31,000
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 245 นางสาวจิณห์นิภา สงเพชร 6011022446086 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 246 นางสาวก่ิงสุคนธ์ ผ่านผล 6011022446090 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 247 นางสาวศุภลักษณ์ รักษาพันธ์ 6011022446096 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 248 นางสาวสิริมา ใจหาญ 6011022446110 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 249 นางสาวนันท์นภัส ภูบุญเติม 6011022446208 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 250 นางสาวธนัญญา มีแสง 6011022446221 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 251 นางสาวพิมพาภรณ์ สุขท้าว 6011022446222 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 252 นายธันวา บูรณวนิช 6011022446231 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 253 นางสาวจารุวรรณ สิงห์ชัย 6011022446113 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 254 นางสาววรัชยา สกุลมา 6011022446234 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 255 นางสาวชนัสฐา ศรีหมอก 6011022446019 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 256 นางสาวมาริสา พรหมชาติ 6011022446021 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 257 นายณัฐศักด์ิ ชุมคง 6011022446029 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 258 นางสาวณัฐสุดา ลิมถสาร 6011022446046 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 259 นางสาวสุภัค พิกุลเทพ 6011022446068 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 260 นางสาวอัจฉริยา เกินกลาง 6011022446075 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 261 นางสาวอภิญญา อุ่นเรียน 6011022446121 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 262 นางสาวสุนิษฐา คล่องแคล่ว 6011022446258 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 263 นางสาวพิจิรา เครือแก้ว 6011022446151 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 264 นางสาวอมีนา บ่าวแช่มช้อย 6011022446269 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 265 นางสาวศิรินภา หอมนาน 6011022446283 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 266 นางสาวภัณฑิรา กันธิโน 6011022446160 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 267 นายธนากรณ์ มีสมบูรณ์ 6011022446293 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 268 นางสาวสิทธิณี รักหาบ 6011022446164 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 269 นางสาวธนาพร บุญศรีวงค์ 6011022446166 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 270 นางสาวยุรดา สาครขันธ์ 6011022446312 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 271 นางสาวจินดารัตน์ พิมสะกะ 6011022446187 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 272 นางสาววิมลสิริ วุ่นพันธ์ 6011022446147 31,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 273 นางสาวณัฐกานต์ สมานญาติ 6011022446191 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 274 นางสาวนุสรา ประดาพล 6011022446143 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 275 นายธนกร ช่อบุญนาค 6011022446198 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 276 นางสาวสิรีรัศม์ิ ลือศิริภาภร 6011022446155 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 277 นายสิปปกร จางศิริกูล 6011011446001 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 278 นางสาวลลิตา อินนาทร 6011022446094 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 279 นางสาวนพวรรณ คชเดช 6011022446216 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 280 นางสาวนรมน เสมสฤษด์ิ 6011022446078 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 281 นางสาวภารดี เลิศธนากิจ 6011022446157 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 282 นางสาวปรียาพร สือโจ 6011081721026 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 283 นายศุภกร เกตุบุญมี 6011081446014 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 284 นางสาวกรองลักษ์ จันคัมรี 6011022446126 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 285 นายชัยวัฒน์ ตรีหิรัญ 6011050721004 36,500
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 286 นายนพดล ย่ิงสกุล 6011011446012 31,100
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 46 ล ำดับท่ี 287 นายอิทธิพล นิยมนา 6011050721011 36,500

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 47 ล ำดับท่ี 1 นายวงศ์วิศิษฏ์ เทพวรรณ 6011081721006 36,500

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 47 ล ำดับท่ี 2 นางสาวญาตาวี บุญประคอง 6011022446180 31,100

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 47 ล ำดับท่ี 3 นางสาวโสเพ็ญพร เจติยภาคย์ 5811011446001 27,120

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 47 ล ำดับท่ี 4 นางสาวป่ินประภา สีดาพงษ์ 6011022446307 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียนปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับข้อมูล
จำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 6 , 21 , 45 , 61  ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 2 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

    ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2560 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2560 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. " 
 ออกมาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ.
 /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2560
นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 1-5 , 20 , 40-44 , 60 ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 7 , 22-25 , 46   ให้ติดต่อรับใบเสร็จที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

นักศึกษาผู้กู้ที่มช่ืีอในรุ่นที่ 8-10 , 47-48   ให้ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 2 ช้ันที่ 1 ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป (วนัเวลาราชการ)

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 47 ล ำดับท่ี 5 นายศดายุ เรือนมูล 6011081721017 36,500

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 48 ล ำดับท่ี 1 นายธีรดนย์ แสนก่อ 6011081721030 36,500

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 48 ล ำดับท่ี 2 นางสาวปลายฟ้า พิสิษฐ์กุล 6011022446267 31,100

กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 60 ล ำดับท่ี 1 นางสาวมูนา มูเนาวาเราะห์ 5811011470040 19,350
กรอ. 2560/1 รุ่นท่ี 61 ล ำดับท่ี 1 นางสาวปิยธิดา เส็งหลวง 5911029448010 20,820


