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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

กรอ.ห.ปี1 ห.202
นางสาวภทัรารัตน์  
วงศว์ชัรินทร์

6011056731001

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.211 นางสาวชุติมา  ขนัใส 6011056605002

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.215 นายศรชยั  วิญญพนัธ์ 6011011940008

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.218 นางสาวคณิศร  ศรีสุขดี 6011056605005

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.219
นางสาวสุภทัรา  ชมภู
โกฐ

6011056990001

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.220
นางสาวศิริญญา  ชยังาม
เมือง

6011056605006

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.223 นายอนัวา  กาเดร์ 6011056605012

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.224
นางสาวปัทมารัตน์  สุ
พสอน

6011056605014

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.229
นางสาวสุนิตา  
มะหะหมดั

6011056731004

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.231 นายสิทธิโชค  ค  าหลอม 6011056605016

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.235
นางสาวสุดาพร  รอน
ใหม่

6011056731006

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.236
นางสาวอนนัตญา  
ไชยชนะ

6011056990005

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.242
นางสาวสุชญา  ปานา
พรม

6011056990007

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.243
นางสาวอริศรา  หงษ์
ชยัภูมิ

6011056605013

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.244
นางสาวพฤศจิกา  
เสนานุช

6011011445001

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.245
นางสาววิภา  ดาหนอง
เป็ด

6011056990008

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 10.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.247 นายสราวฒิุ  ก๋ารินทร์ 6011056605015

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.250 นางสาวสุธิดา  สีบาล 6011056990013

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.252 นางสาวนริศรา  แสงมูล 6011056990017

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.258 นางสาวณฐัภรณ์  อน้บู่ 6011011820001

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.259
นางสาวปราณจารีย ์ 
บรบตัร

6011011448008

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.260 นางสาวสิราวรรณ  ภูผา 6011056990019

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.262
นางสาวปิญานฐั  ศรี
โฉม

6011056990021

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.271
นางสาวเจนสุภา  อ่าง
แกว้

6011011820013

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.273
นางสาวศกุณตลา  คุม้
อินทร์

6011011445013

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.275
นางสาวณิศรา  วงศ์
ถาวรจิตร

6011011820012

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.276
นางสาวยพุารัตน์  
เกียรติประชา

6011011820006

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.278
นางสาวณฐักาญจน์  
กุณาตรี

6011056721007

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.279 นางสาวปัทมพร  โพธา 6011056990032

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.284 นางสาวธนชัชา  เรืองค า 6011056990035

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.287
นางสาวกญัญารัตน์  
ป้ันลาภ

6011056605022

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.289
นางสาวสายธาร  ทอง
จนัทร์

6011056990036

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.290
นางสาวภทัรวดี  รัตน
เดช

6011011445014

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.293
นางสาวชญัญานุช  
พนัธุ์เพง็

6011056721011

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



18

 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.294 นางสาวพชัรี  กวงแหวน 6011056990023

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.295
นางสาวสุทิลาวลัย ์ 
รอดไพรี

6011056990025

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 13.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.296
นางสาวกนกวรรณ  จิ
นายะ

6011056990026

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.299
นางสาวพรธิณี  เจริญ
แพง่

6011011445019

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.308 นายรุ่งโรจน์  สุขเฉลิม 6011056721018

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.313
นางสาวฉตัรลดา  ยิม้
ขลิบ

6011056721023

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.314
นางสาวปิยาพชัร  เมฆ
โสภณ

6011056721026

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.315 นางสาวมารินี  เชียงทอง 6011011445017

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.316
นางสาวฉตัรฑริกา  
พวงมะลิ

6011011806006

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.317
นางสาววิภานนัท ์ ค  า
พรหม

6011011806007

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.325
นางสาวศุภรัตน์  เรือง
ศกัด์ิ

6011056721008

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.332
นางสาวชุติมณฑน์  
แกว้ยวน

6011011445022

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.333
นางสาวณฐัริกา  กล้ิง
ทะเล

6011056721021

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.335
นางสาวศุภรดา  อาจ
ภิรมย์

6011011470004

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.338 นางสาวเกวลิน  อมแยม้ 6011056990041

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.340
นางสาววารี พฤกษช์าติ
ไพร

6011056990037

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.341
นางสาวกิตติยาภรณ์  
พิพิธกุล

6011056990048

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.344
นายธนาพงษ ์ แสง
ทิพยก์ญัญา

6011011820018

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.346 นายอคัรศิลป์  จนัทะคูณ 6011056731009

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.353
นางสาวโซไรดา  บิล
เหล็บ

6011011806015

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.354 นายโยพนา  ค  านึง 6011011448029

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.359 นายซุลกิบลี  วาหนิ 6011011836014

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 14.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.361 นางสาวจุฑามาศ  มีมาก 6011056990020

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.362 นางสาวทตัพร  แกว้น่ิม 6011056721037

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.363 นางสาวฑิตยา  มณีฉาย 6011056990050

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.366
นางสาวณฐันนัท ์ บุญ
วงศ์

6011056721053

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.367
นางสาวไอลดาย ์ วิน
ทะสมบติั

6011056990052

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.368
นายเสธสิริ  สุวรรณปิย
วงศ์

6011056721049

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.370
นางสาวจารุวรรณ  
วงษม์ณี

6011011445035

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.371
นางสาวภาวิดา  เด่น
วงศง์าม

6011011445036

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.372
นางสาวรุ่งนภา  ยอด
สุวรรณ์

6011011445039

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.375 นายธีรศกัด์ิ  พทุธวงศ์ 6011011460004

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.377
นางสาวจิตตาภรณ์  
อินทร์ล ้า

6011056160008

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.378
นางสาวปัทมาวรรณ  
นนัชม

6011056721071

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.379 นางสาวอภิรดี  ฝูงใหญ่ 6011056990053

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.382
นางสาวยลดาภรณ์  
เดือนเพญ็

6011011460007

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 15.00 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.384 นายกรรชยั  เทียนสมบติั 6011056721080

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.385
นางสาวกญัญารัตน์ อา
มาตยส์มบติั

6011056160016

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



37

 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.388
นางสาววรรณนภา  
เสมสวสัด์ิ

6011011445042

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.389
นางสาวนริศรา  สงวน
งาม

6011056990040

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.391
นางสาวธนชัพร  
ครอบบวับาน

6011056721088

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.394 นายอนุชา  แสงจนัทร์ 6011056160021

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.397
นางสาวปาจารีย ์ ธง
กระโทก

6011011460013

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.400
นางสาวสรินยา  
ประชาบุตร

6011011460014

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.403 นางสาวนนัทวนั  ข  าพว่ง 6011011470023

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.404 นางสาวธนชัพร  ภูสีดิน 6011056721079

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.406
นางสาวพรนภสั  ธญั
ธนวิวฒัน์

6011011460019

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.407 นายรชต  นอ้ยคงคา 6011056721086

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.410
นางสาวจนัทร์ธิมา  
โชติมูล

6011056160015

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.414
นางสาวมาริษา  เทียน
สงค์

6011011445043

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.422 นางสาวสิริสุดา  พรงาม 6011056160037

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.423 นางสาวกนกพร  ค  าคง 6011011470034

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.426 นายภานุพงศ ์ แกว้ใส 6011056160026

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.428 นางสาวนฤมล  ศรีบุญ 6011011470027

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.431
นางสาวศศิวิมล  วงศ์
สวสัด์ิ

6011056721104

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.440
นางสาวภทัรพร  สม
ชะนะ

6011056160045

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.451 นางสาวณิชากร  ตอ้ยต่ิง 6011056160049

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.452
นางสาวธารธิชา  ดารา
อมัพรสิน

6011056721110

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.460
นางสาวพศัรินทร์  บุญ
รอด

6011011806021

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ห.464
นางสาวระลินรัตน์  
ชาญปรัชญาวฒิุ

6011056990049

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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 2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร   "บัตรกจิกรรมที่นักศึกษาต้องด าเนินการประจ าปีการศึกษา2560"    มาในวนัที่นักศึกษามาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/60 

 3. ถ้านักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้ ไม่ด าเนินการกจิกรรมตามวนัเวลาในประกาศนี ้จะถือว่า  นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2560

ล าดับที่ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษา รายการกจิกรรม  วนั เวลา สถานที่   ที่นักศึกษาต้องด าเนินการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงนิฯ กรอ.  ช้ันปีที่ 1
 1. ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จด ล าดับที่ วนั เวลา สถานที่  แล้วด าเนินการตามรายละเอยีดของประกาศ

หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ช้ันปีที ่1  ทีไ่ด้สิทธ์ิกู้ เทอม1/2560  แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )                             

         โทร 02-2445198- 9   และ  02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 15 - 29 มกราคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-วนัอาทิตย์)

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กรอ. ช้ันปีที่ 1  ที่ได้สิทธ์ิกู้ เทอม 1/2560 แล้วคาดว่าจะขอกู้  เทอม 2/2560

กรอ.ห.ปี1 ห.466 นางสาวมทัรียา  ขอเจียม 6011056605011

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

กรอ.ห.ปี1 ก.2020
นางสาวสุภชัชา  กาฬ
หวา้

6011056990006

ถา้นกัศึกษามีการ
ลงทะเบียนเรียน2/60 
แลว้ยงัตอ้งการกูต่้อใน
เทอม2/60

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
ขอ้มูล เลขท่ีใบแจง้หน้ี วนัท่ีเอกสาร
ใบแจง้หน้ี เงินค่าเล่าเรียน จากใบ
แจง้หน้ีเทอม2/2560 ไปบนัทึก
ขอ้มูลผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 29 ม.ค.61  ให้นกัศึกษาน า
เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียน
เทอม 2/60   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/60   3)
ค ายนืยนัการขอกูย้มืเงินฯเทอม2/60 จาก
ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร
ประชาชนนกัศึกษา ส่งท่ีห้อง 315

วนัท่ี 7 ก.พ.61  นดันกัศึกษา
เซ็นแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน 
2/60  เวลา 8.30 น.โต๊ะท่ี 4 
คุณอมรา ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั


