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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2000 นำงสำวศรำรัตน์   แสงอรุณ 6111011809003
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2001 นำยธนวตัร์   สงจตุัรัส 6111011340001
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2002 นำงสำวต่วนอำอีเสำะ   ต่วนลิแต 6111011836013
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2003 นำงสำวกตญัชลี   วงัแกว้ 6111011836014 แกไ้ขเอกสำร
1.ขำดบตัรเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ  2.ขำดจิต
อำสำ

ล ำดบัท่ี ก.2004 นำงสำวอมรรัตน์   รอบรู้ 6111011836020
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2005 นำงสำวองัคณำ   ไชยช่อฟ้ำ 6111011809014 ไม่ด ำเนินกำร

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณธนิ
ยำ โต๊ะท่ี 3 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2006 นำงสำวกญัญำรัตน์   ต๊ินำ 6111011809013
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2007 นำงสำวนนทฐิ์ชำ   เทียบเฮียง 6111011809010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2008 นำงสำวปัทมวชัร์   ชูเชิด 6111011809015
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2009 นำงสำวปัญญดำ   ผลำสิงห์ 6111056721007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2010 นำงสำวบุศรำกร   ดวงจนัทร์ 6111056724004 หลกัสูตรใหม่

ล  ำดบัท่ี ก.2011 นำยณฐัวฒิุ   แพทยน์ำดี 6111056721028
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มีขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ e-Studentloan
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2012 นำงสำวปรียำนนัท ์  สิงห์หลอด 6111056721031
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2013 นำงสำวปุญญิศำ   ศรีสุข 6111056725004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2014 นำงสำวปรัชญำ   สุขภูตำนนัท์ 6111056721015
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2015 นำยภำณุวฒัน์   ช่ืนสกุล 6111056721054
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี2

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2016 นำงสำวณฐัวดี   ประเสริฐบุณย์ 6111056721055
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2017 นำงสำวอญัชญำ   โชคชยั 6111056160067 แกไ้ขเอกสำร

1.ให้ นศ.ติดต่อเขียนหนำ้ 1  และ
หนำ้ท่ี 4 เพ่ิมให้ครบ 2.ขำดส ำเนำ
บตัรประชำชนของมำรดำ(ท่ีส่งมำ
บตัรหมดอำย ุ6 พ.ค.2558)   3.ให้ 
นศ.ติดต่อเซ็นช่ือรับรองส ำเนำใบ
เกรด   4.ขำดภำพนกัศึกษำคู่กบัคน
เซ็นรับรอง  และขำดเบอร์
โทรศพัทผ์ูรั้บรอง   5.ขำดบำร์
โค๊ตรหสันกัศึกษำ

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณธนิ
ยำ โต๊ะท่ี 3 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2018 นำงสำวสลินดำ   ป่ินทอง 6111056725003
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2019 นำงสำวอณศัยำ   ศิริพรสวรรค์ 6111056724005 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2020 นำยธนภทัร   เพชรทิม 6111056160069
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2021 นำงสำววิรัญญำ ศรีบุญเรือง 6111011809004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2022 นำงสำวประภสัสร ผิวขำว 6111011460003
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2023 นำงสำวปรำงคว์ลยั แสงพลอย 6111011448003 แกไ้ขเอกสำร
หนำ้ 2 ไม่ตอ้งเขียนขอ้9 ขำดหนำ้ 7
 หนงัสือรับรองเงินเดือนแม่

ล  ำดบัท่ี ก.2024 นำงสำวดำรุณี ภูดำนุ 6111056990008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณธนิ
ยำ โต๊ะท่ี 3 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2025 นำงสำวขวญัรัตน์ แซ่อือ 6111011460017
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2026 นำงสำววิรัญญำ   ชั้นเชิง 6111011340006 แกไ้ขเอกสำร

ขำดหนงัสือรับรองเงินเดือนพอ่+
ขำดหนงัสือรับรองรำยได้
ครอบครัวหนำ้5 (รับรองแม่)+ขำด
จิตอำสำไม่จ  ำกดักิจกรรมและไม่
จ  ำกดัชัว่โมง

ล ำดบัท่ี ก.2027 นำงสำวธญัญพร   วงศพ์รำหมณ์ 6111011340015 ไม่ผ่ำนเกณฑ ์กยศ รำยไดค้รอบครัวเกินกวำ่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก ำหนดไว้

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณธนิ
ยำ โต๊ะท่ี 3 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2028 นำงสำวขนิษฐำ   อปักำญจน์ 6111011540002
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2029 นำงสำวศรุตยำ   ขุนทำ 6111011340017
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2030 นำงสำวกญัญำรัตน์   ปรีเลขำ 6111056990025
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2031 นำงสำวจุฑำมำศ สำรใจ 6111056990038
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2032 นำงสำวนิรัชพร   มีบุญ 6111056990037
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2033 นำงสำวกลัยรัตน์   ใขไพวนั 6111056990030
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2034 นำยศุรชำ ปัญญำภรบดีเดชำ 6111056721085 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2035 นำงสำวเบญจวรรณ   ใฝบุญ 6111011340026
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2036 นำงสำวรุ่งรุจี รำชแผ่นดิน 6111011470006
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2037 นำงสำวปภำวรินท ์  แก่นจนัทร์ 6111056990028 แกไ้ขเอกสำร
1.ขำดหนงัสือรับรองรำยได้(ใช้
แบบกยศ.102)

ล ำดบัท่ี ก.2038 นำงสำวกนกวรรณ ศรีผง 6111011340022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2039 นำยภรำดำ ทำรพนัธ์ 6111011480001 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 10.00-11.00 น. ติดต่อแกไ้ขเอกสำร
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยำ ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2040 นำงสำวประภำพร   ขุนสุนทร 6111011480004 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2041 นำงสำวภทัรวดี   ไชยจิตร์ 6111011445024 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2042 นำยเธียรธชั   โคกม่วง 6111056721096 แกไ้ขเอกสำร
1.ขำดหนงัสือเงินเดือนพ่ีชำย  2.
ขำดจิตอำสำ

ล ำดบัท่ี ก.2043 นำยกำชิฟ   ธีร์จุฑำธรรม 6111011480010 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณธนิ
ยำ โต๊ะท่ี 3 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2044 นำงสำวอรประภำ   จอยวงศ์ 6111011480007 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2045 นำยศิรวิชญ ์  กรองมีคุณ 6111056990033
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2046 นำงสำวศิรประภำ   สง่ำวงค์ 6111011480022 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2047 นำงสำวณฏัฐณิชำ   สก๊อต 6111011480020 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2048 นำงสำวสุวิมล   บุญเชิด 6111056990054
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2049 นำงสำววลัลภำ   ประสงคสุ์ข 6111011340027
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2050 นำงสำวมณีวรรณ สุขเกษม 6111011320017
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2051 นำยศุภกฤต   นีระวงค์ 6111056990057
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2052 นำงสำวณนัทนำ   สำรีนอ้ย 6111056990053
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2053 นำยธวชัชยั   พัว่ไธสง 6111056990060
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2054 นำงสำวกนกอร   พำหำ 6111011470013
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2055 นำงสำวกำญจนำพร   เทพเทียน 6111056990063
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2056 นำงสำววิภำ   ทองค ำ 6111056724018 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2057 นำงสำวธนภทัร   ศิริเมือง 6111011491006 ไม่ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

ล ำดบัท่ี ก.2058 นำงสำวสุพรรณภกั   แกว้ค  ำภำ 6111056990069
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.25 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2059 นำงสำวปิยรัตน์   จนัทร์หอม 6111056724015 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

รำยไดค้รอบครัวเกินกวำ่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก ำหนดไว้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2060 นำงสำวโสภิดำ   เกตพงศ์ 6111011320026
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2061 นำงสำวรัตนพร   ยมศรีเคน 6111056990066
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.25 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2062 นำงสำวปนดัดำ   ปัญญำ 6111011340031
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2063 นำยศุภชยั   เหลือสง่ำ 6111011460044
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.25 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2064 นำงสำวรุจิรำ   ไชยกิจ 6111011448020
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2065 นำงสำวปนดัดำ   ไชยศรีสุข 6111056160097
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2066 นำงสำวณฐัริกำ   กณัหำบุตร 6111056990074
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2067 นำงสำวรพีพรรณ   มัน่แร่ 6111011445043 แกไ้ขเอกสำร

ขำดใบหยำ่พอ่และแม่+ขำด
หนงัสือรับรองรำยไดค้รอบครัว
หนำ้5 (รับรองพอ่)+ขำดจิตอำสำ
ไม่จ  ำกดักิจกรรมและไม่จ  ำกดั
ชัว่โมง

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณธนิ
ยำ โต๊ะท่ี 3 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2068 นำงสำวสุจิตรำ   เนตอนนัต์ 6111011445044
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2069 นำงสำวปิยนุช   ดว้งรักษำ 6111056990077
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2070 นำงสำวศิริพร   ผ่องศรี 6111011460049
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2071 นำงสำวศรัญญำ   ชูสกุล 6111056990082
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2072 นำงสำวอมรรัตน์   คงแกว้ 6111056160101
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2073 นำงสำววำสนำ   นิมซีก 6111011553028 แกไ้ขเอกสำร
1.ขำดแผนผงัและภำพบำ้น  2.ขำด
หนงัสือเงินเดือนแม่

ล  ำดบัท่ี ก.2074 นำงสำวภทัทิยำ   มงคลบุตร 6111011815001 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณธนิ
ยำ โต๊ะท่ี 3 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2075 นำงสำวณฏัฐิกำ   ตนัติพิบูลย์ 6111056725019 แกไ้ขเอกสำร
1.ขำดบญัชีธนำคำร  2.ขำด
หนงัสือรับรองรำยได้(ใชแ้บบก
ยศ.102)

ล ำดบัท่ี ก.2076 นำงสำวธนัญำณี   คชหำญ 6111011445051
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณ
บุษกร โต๊ะท่ี 6 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2077 นำงสำวธนพร   เสนำบุตร 6111056990088
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2078 นำยนฐัพงษ ์  กดมงคล 6111011570002 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2079 นำงสำวสุนนัทำ   อำมำตยม์นตรี 6111056990084
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2080 นำงสำวดำปนีย ์  อปัมะโน 6111056990092
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2081 นำงสำวนูรุสซำฟีนี   มะเกะ 6111056990089
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 13.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2082 นำยอธิวฒัน์   ฮวบนวม 6111056721123
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2083 นำงสำวฐิติวรดำ   โคตสุภำ 6111011553031 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2084 นำงสำวศศินำ   สุภำพ 6111056990091
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2085 นำงสำวพิจิตรำ   ตนัทำ 6111056721130
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2086 นำงสำวปิยำพชัร   คมข ำหนกั 6111056990099
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2087 นำงสำวปำนธิวำ   พรมพฒั 6111056990095
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั



33

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2088 นำยชลธร   บุญอินทร์ 6111056990100 แกไ้ขเอกสำร

1.หนำ้ท่ี3ระบุขอ้12ให้ครบถว้น 
และไม่ตอ้งระบุขอ้14 /2.หนำ้ท่ี5
ท ำใหม่ไม่ตอ้งระบุอำชีพนศ.ไม่
ตอ้งระบุขอ้มูลผูป้กครอง /3.ขำด
รูปถ่ำยภำพระหวำ่งนศ.และผู ้
รับรองกิจกรรมฯ /4.ส ำเนำบตัร
ขำ้รำชกำรของผูรั้บรองหมดอำยุ

ล  ำดบัท่ี ก.2089 นำงสำววรพรรณ   เกตุขุนทด 6111011445055
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณธนิ
ยำ โต๊ะท่ี 3 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2090 นำงสำวดำรำวรรณ   ผิวฉวี 6111011320038
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2091 นำงสำวปณิดำ   เฟ่ืองฟุ้ง 6111011320037
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2092 นำงสำวนริสรำ   เกิดช่ืน 6111011553032
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2093 นำงสำวณฐักมล   กุลพนัธ์ 6111011553034
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2094 นำงสำวณฏัฐิกำ   คงมำก 6111011445060 แกไ้ขเอกสำร

1.ท ำใหม่อีกหน่ึงฉบบั หนงัสือ
รับรองรำยได(้ใชห้นำ้ท่ี5 กยศ.102)
  2.ขำดบตัรเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ  3.ขำดจิต
อำสำ

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณธนิ
ยำ โต๊ะท่ี 3 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2095 นำงสำววรดำ   วรนนัทวงศ์ 6111011804002
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2096 นำงสำวกญัญพชัร   โพธ์ิทอง 6111011553036
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 14.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2097 นำงสำวทตัพิชำ   จุมรัมย์ 6111011320039 ไม่ด ำเนินกำร
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2098 นำงสำวณิศำ   กนัดี 6111011804003
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2099 นำงสำวกรวรรณ   ประสงคสุ์ข 6111011804005 ไม่ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

ล ำดบัท่ี ก.2100 นำงสำวนนัทพร   อ่อนปัดชำ 6111056605005
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

รำยไดค้รอบครัวเกินกวำ่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก ำหนดไว้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2101 นำงสำวธญัญลกัษณ์   นอ้ยบำ้นเก้ิง 6111056180010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2102 นำงสำวอลัธิกำรัตน์   พิกุลศรี 6111056180011
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2103 นำงสำวอุษณีย ์  ปีนอก 6111056605007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2104 นำงสำวภำสิณี   ชูเกษร 6111011570004 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2105 นำงสำวสรัลชนำ   ลัน่สิน 6111011570006 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2106 นำงสำวประกำยเพชร   จนัทะสิงห์ 6111011470019 ไม่ด ำเนินกำร
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี
ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 

11
นำยปรเมศวร์   ทองสุข 6111011446028 แกไ้ขเอกสำร

1.ให้ นศ.ท ำหนำ้ท่ี 5 มำส่งใหม่ 
ไม่ตอ้งเขียนอำชีพนกัศึกษำและท่ี
อยู ่ ให้ผูรั้บรองเขียนขอ้มูลผู ้
รับรอง  ขอ้มูลมำรดำ ดว้ยลำยมือผู ้
รับรองพร้อมลงช่ือเซ็นรับรอง
หนำ้ท่ี5  2.ขำดหนำ้ท่ี 7 รับรอง
สถำนภำพครอบครัวอยุก่บัมำรดำ  
3.ให้ มำรดำ เซ็นช่ือรับรองส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นและส ำเนำบตัร
ประชำชนของมำรดำเองก่อนท่ี 
นศ.น ำเอกสำรมำส่ง  4.ขำดรูป
ถ่ำยนกัศึกษำคู่กบัคนเซ็นรับรอง
กิจกรรมจิตอำสำ และเบอร์โทรผู ้
รับรองกิจกรรม

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00 - 15.00 น.  ส่งเอกสำรแกไ้ขท่ี
 กองบริกำรนกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น ๑  วิทยำเขตสุพรรณบุรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2107 นำยปรเมศวร์   ทองสุข 6111011446028 ตดัสิทธ์ิ

ล ำดบัท่ี ก.2108 นำงสำวศิรินญำภร   ฉนัทกุล 6111056724027 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2109 นำงสำวพรสวรรค ์  แขกพงษ์ 6111011804014
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ยำ้ยขอ้มูลไปฐำนขอ้มูล ศูนยสุ์พรรณบุรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2110 นำงสำววลัยำ   อุดมสุวรรณ 6111011804012
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2111 นำงสำววชัรำภรณ์   พอ่คำ้ชำ้ง 6111011805004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2112 นำงสำววรำงคณำ   พงศเ์กตุ 6111011820006
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2113 นำงสำวเจนเนตร   เเสงสุรีย์ 6111011820008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2114 นำงสำวสุพตัรำ   ศรหลำ้ 6111056180015
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2115 นำงสำวเจนจิรำ   สุมำลยั 6111056605013 แกไ้ขเอกสำร วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 10.00-11.00 น. ติดต่อแกไ้ขเอกสำรโต๊ะท่ี 7 คุณสมชยั ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2116 นำงสำวภสัธิรำกร   กองแกว้ 6111011820015
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 15.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2117 นำงสำวพรทิตย ์  เมืองนนท์ 6111011820009
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 16.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2118 นำงสำวศศิวิมล   เพชรต่ิง 6111056605016 แกไ้ขเอกสำร วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 10.00-11.00 น. ติดต่อแกไ้ขเอกสำรโต๊ะท่ี 7 คุณสมชยั ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2119 นำงสำวพรธีรำ   สอนโว 6111056180020
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 16.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2120 นำงสำวศิขรินทร์   ดว้งเงิน 6111011570019 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2121 นำงสำวรุ่งทิพย ์  ชูพินิจ 6111056605019
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 16.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2122 นำงสำวสุนิสำ   ไชยโคตร 6111011820020
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 16.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2123 นำยชยตุม ์  แหยมเจริญ 6111011802029
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 16.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2124 นำยอภิสิทธ์ิ   ศรีวิชำ 6111056180022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 16 ต.ค.61 เวลำ 16.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2125 นำงสำวปภสัรำ   จนัทำ 6111011802031
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2126 นำงสำวกนกวรรณ   พลคร 6111011540023
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2127 นำงสำวสุธิตำ   บวัหนอง 6111056605023
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2128 นำงสำวอรนิชำ   อิงเทพ 6111056605025
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2129 นำงสำวเนตรชนก   บุญข ำ 6111011510015 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2130 นำงสำวกิตติญำ   เกิดโภคำ 6111011940009 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2131 นำงสำวลกัษิกำ   บุญญะเสนีย์ 6111011661001 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2132 นำงสำวพลอยไพลิน   สุขศรีทอง 6111011796012
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2133 นำงสำววิจิตรำ   เกลียวทอง 6111011796020 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2134 นำงสำวพนิดำ   ดิลกลำภ 6111011001011 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2135 นำงสำววิภำวรรณ   ตน้ศิริ 6111011510017 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2136 นำงสำวพชัรพร   มุ่งบุญ 6111056180029
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2137 นำงสำวปิยธิดำ   ผิวขำว 6111056604001 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2138 นำงสำวฟำตอนะห์   มำมะ 6111056150005
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2139 นำงสำวภสัรำ   ประยูรทรัพย์ 6111056606001 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2140 นำงสำวชลธิชำ   ศึกนอก 6111056606004 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2141 นำยปิยะวฒัน์   แจ่มจ ำรัส 6111011660005
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2142 นำงสำววรนุช   จิตหลงั 6111056605028
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2143 นำยวิชำน   สมบูรณ์นำวิน 6111011660008 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2144 นำงสำวศุวิมล   ใจแกว้ 6111056180030
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2145 นำงสำววนิดำ   บุษยำตรัส 6111056605030
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี2

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2146 นำยภทัรเวช   บ  ำรุงเพชร 6111056990107
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2147 นำงสำวปฐมพร   นอ้ยท่ำทอง 6111056990014 แกไ้ขเอกสำร

1.ขำดหนำ้ท่ี5 /2.ขำดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนของบิดำ /3.ขำด
บนัทึกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสำธำรณะ
พร้อมรูปถ่ำยภำพระหวำ่งนศ.และ
ผูรั้บรองกิจกรรมฯ

ล ำดบัท่ี ก.2148 นำงสำวกฤติยำ   วงษแ์สง 6111011460034 แกไ้ขเอกสำร

1.หนำ้ท่ี5ท ำใหม่ให้เขียนดว้ย
ลำยมือเดียวกนัทั้งฉบบั /2.ขอ
หนงัสือรับรองเงินเดือนของมำรดำ
 /3.ขำดเอกสำรของบิดำและ
มำรดำทั้งหมดพร้อมทั้งให้เจำ้ของ
เอกสำรลงนำมดว้ยตนเอง

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณสม
ชยัโต๊ะท่ี 7 ห้อง315

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณสม
ชยัโต๊ะท่ี 7 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2149 นำงสำวสุนนัทำ   แจง้ดี 6111056160096
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2150 นำงสำวสุกญัญำ   ประยรูทรัพย์ 6111011820013
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2151 นำงสำวศิริรัตน์  สิทธิศร 6111011001001 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2152 นำยวรินทร์  เก็งพินิจ 6111011001019 ไม่ด ำเนินกำร
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2153 นำงสำวศิรินำฏ  อำนำมวงษ์ 6111056180031
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2154 นำงสำวศรัญญำ  รอเสนำ 6111011445066
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2155 นำงสำวเกศรำ  หนูด ำ 6111011460062
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2156 นำงสำวโชติกำ  เขียวงำม 6111011340046
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2157 นำงสำวไพลิน  ข  ำชยั 6111056180032
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2158 นำงสำวประทุมทิพย ์ พุม่นำค 6111011460063
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2159 นำงสำวอำรียำ  บุญเกิด 6111011510035 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2160 นำงสำวมทันำ  สนัโดษ 6111011809029
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2161 นำงสำวซอฟำวำตีย ์ บินยโูซะ 6111011540037
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2162 นำงสำวชลิสำ  สงเสน 6111011320048
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2163 นำงสำวภวิษพร  เอ่ียมสม 6111011460069
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2164 นำยณฐัดนยั  เบญมูซำ 6111011491019
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2165 นำงสำววรรณวิศำ  มีนำม 6111056990110
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2166 นำยสพลดนยั  อิสรำนนทย์ำมี 6111056990111
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2167 นำงสำวญำสุมินทร์  อุทยำ 6111056605034
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2168 นำงสำวนุชจรินทร์  ทอนสูงเนิน 6111056605036
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2169 นำงสำวพรทิพำ  จำนดี 6111056150007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2170 นำงสำวพรรณวดี  สตัยน์ำโค 6111056180034 ไม่ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

ล ำดบัท่ี ก.2171 นำงสำวณฏัฐณิชำ  อกัโขสุวรรณ 6111011446043 ไม่ด ำเนินกำร

รำยไดค้รอบครัวเกินกวำ่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก ำหนดไว้



62

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2172 นำงสำวอุษำ  น ้ำพลอยเทศ 6111011553060
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2173 นำงสำวสริตำ  เรืองจินดำ 6111011796038 แกไ้ขเอกสำร

1.ให้นศ.ท ำหนำ้ท่ี 5 มำส่งใหม่ไม่
ตอ้งเขียนอำชีพนกัศึกษำและท่ีอยู ่ 
ให้ผูรั้บรองเขียนขอ้มูลผูรั้บรอง  
ขอ้มูลมำรดำดว้ยลำยมือผูรั้บรอง
พร้อมลงช่ือเซ็นรับรองหนำ้ท่ี5  2.
ให้ นศ.ท ำหนำ้ท่ี7มำส่งให้ผูรั้บรอง
เขียนขอ้มูลให้ครบพร้อมลงช่ือ
เซ็นรับรองหนำ้ท่ี7    3.ขำดส ำเนำ
บตัรเจำ้หนำ้ท่ีรัฐผูรั้บรองหนำ้ท่ี5
และหนำ้ท่ี 7  4.ขำดกิจกรรมจิต
อำสำ 1 กิจกรรมพร้อมแนบ
รูปภำพนกัศึกษำถ่ำยคู่กบัคนเซ็น
รับรองกิจกรรมจิตอำสำ

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณสม
ชยัโต๊ะท่ี 7 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2174 นำงสำวพรธิภำ  ผสมทรัพย์ 6111056150008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2175 นำยธนยศ  ไชยธรรมเดช 6111056721143
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2176 นำงสำวเกียรติสุดำ  เจริญสุข 6111011448045
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2177 นำงสำวปำนวำด  แถมเถ่ือน 6111011553064 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2178 นำงสำวรุ่งทิพย ์ พรหมสวสัด์ิ 6111011448046
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2179 นำงสำวกมลชนก  จนัดำบุตร 6111011796041 แกไ้ขเอกสำร

1.ขำดหนงัสือรับรองเงินเดือน
ของบิดำและมำรดำ   2.ขำดส ำเนำ
บญัชีธนำคำรกรุงไทย   3.ขำด
กิจกรรมจิตอำสำ 1 กิจกรรมพร้อม
แนบรูปภำพนกัศึกษำถ่ำยคู่กบัคน
เซ็นรับรองกิจกรรมจิตอำสำ   4.
ให้นศ.ท ำแบบค ำขอกูย้มืฯหนำ้ท่ี 9
 และหนำ้ท่ี 11 มำส่งให้ครบ

ล ำดบัท่ี ก.2180 นำงสำวพทัธนนัท ์ วชิระวินท์ 6111011460071
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณสม
ชยัโต๊ะท่ี 7 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2181 นำงสำวชรัญพร  สมมำตร 6111011460073
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2182 นำงสำวชญำนิศ  ศิวิลยั 6111011320056
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.25 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2183 นำยอนุสรณ์  รู้ตะกูล 6111011820035
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2184 นำยรณชยั  พลขุนทด 6111011820041 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2185 นำงสำวธญัลกัษณ์  อยูสุ่ข 6111011815007 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2186 นำงสำวป่ินวดี  ทองนำค 6111011448049
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.25 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2187 นำงสำวเสำวลกัษณ์  สำระวนั 6111056180038 แกไ้ขเอกสำร

1.ให้ นศ.ท ำหนำ้ท่ี 5 มำส่งใหม่ไม่
ตอ้งเขียนอำชีพนกัศึกษำและท่ีอยู ่ 
ให้ผูรั้บรองเขียนขอ้มูลผูรั้บรอง  
ขอ้มูลมำรดำดว้ยลำยมือผูรั้บรอง
พร้อมลงช่ือเซ็นรับรองหนำ้ท่ี5   2.
ให้นศ.ท ำหนำ้ท่ี7มำส่งให้ผูรั้บรอง
เขียนขอ้มูลให้ครบพร้อมลงช่ือ
เซ็นรับรองหนำ้ท่ี7   3.ให้ นศ.
เขียนหนำ้ท่ี2มำส่งใหม่ไม่ตอ้ง
เขียนขอ้9  4.ขำดส ำเนำบตัรบริจำค
เลือด

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณสม
ชยัโต๊ะท่ี 7 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2188 นำงสำวกญัญำรัตน์  โคกหอม 6111011445081 แกไ้ขเอกสำร

ล ำดบัท่ี ก.2189 นำงสำวปรำณปริยำ  เยสูงเนิน 6111011540046
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2190 นำงสำวสุพตัรำ  ฮุยพรมมำ 6111011480032 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 10.00-11.00 น. ติดต่อแกไ้ขเอกสำรโต๊ะท่ี 7 คุณสมชยั ห้อง 315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2191 นำยสรำวทุธ  อินทรัตน์ 6111011445082
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.25 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2192 นำยศิวชั  มูสโกภำส 6111056725023 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2193 นำยภำณุกร  สุขจิตร 6111056160121
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2194 นำงสำวชโลปกรณ์  ทิมกุล 6111011460084 ตดัสิทธ์ิ ยำ้ยไป  รำยใหม่ล  ำดบัท่ี   ห.791
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2195 นำยศรำธร  ประดุงสุทธ์ิ 6111011470040
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2196 นำงสำวพชรพร  ผลมีศกัด์ิ 6111011445086
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2197 นำงสำววลัญำ  นำคประวติั 6111056180044
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2198 นำยวิศรุต  ดะนุดิษฐ์ 6111011540047 ไม่ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

ล ำดบัท่ี ก.2199 นำงสำวปิยำภรณ์  ดำรำศร 6111056990116
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2200 นำงสำวนนัทิยำ  กำนิล 6111056990115
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

รำยไดค้รอบครัวเกินกวำ่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก ำหนดไว้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2201 นำยอนุวฒัน์  แดงสวำ่ง 6111011809036
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2202 นำงสำวมำลยัทอง  ขนัธิวตัร 6111011340062
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2203 นำงสำวปริยฉตัร  กล่องทอง 6111011820057
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2204 นำงสำววรญำ  อ  ำภำพรรณ 6111011491026
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2205 นำงสำวเบญจมำศ  อดทน 6111056990119
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2206 นำงสำวสุขุมำภรณ์  แพทยรั์กษ์ 6111056990121
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี2

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2207 นำงสำวปภำวดี  วฒันเจริญทรัพย์ 6111011570045 หลกัสูตรใหม่

ล  ำดบัท่ี ก.2208 นำงสำวอำรียำ  กำวิใจ 6111011480040 ไม่ด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ก.2209 นำงสำวสิเนหำ  เกียรติศิริ 6111011448061
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2210 นำงสำวเมนิษำ  ชยัชนะสูงศกัด์ิ 6111056990126
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 13.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มีขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ e-Studentloan
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2211 นำงสำวปณิศำ  โมทำน 6111011804037
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2212 นำงสำวปิยะณฐั  แคนคง 6111056990124
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี2

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 16.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2213 นำงสำวสรญำ  วงสำ 6111011480041 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2214 นำงสำวรสรินทร์  เฮงสงวน 6111011820065
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2215 นำงสำวปำริชำติ  บำงเหลือ 6111011480043 หลกัสูตรใหม่

ล  ำดบัท่ี ก.2216 นำงสำวเขมิสรำ  ประมงคล 6111011796055 แกไ้ขเอกสำร
1.ขำดหนงัสือรับรองเงินเดือน
ของบิดำ

ล ำดบัท่ี ก.2217 นำยโยธิน  อำร๊อบบี 6111056606006 หลกัสูตรใหม่

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณสม
ชยัโต๊ะท่ี 7 ห้อง315

ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มีขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ e-Studentloan

ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มีขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ e-Studentloan
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2218 นำงสำวชลดำ  ครูรอง 6111056724037 หลกัสูตรใหม่

ล  ำดบัท่ี ก.2219 นำงสำวเบญญำภำ  สำยพรม 6111011460090
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2220 นำงสำวจิรัสยำ  วนัขำมป้อม 6111056990128
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มีขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ e-Studentloan
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2221 นำงสำวกฤติยำ  สำยศรี 6111056160134
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2222 นำงสำวณฐัพร  ยอดเพชร 6111011553082
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2223 นำงสำวสุวินำ  ค  ำโน 6111056180051 แกไ้ขเอกสำร

1.ให้ นศ.ท ำหนำ้ท่ี 5 มำส่งใหม่ 
ไม่ตอ้งเขียนอำชีพนกัศึกษำและท่ี
อยู ่ ให้ผูรั้บรองเขียนขอ้มูลผู ้
รับรอง  ขอ้มูลบิดำและมำรดำดว้ย
ลำยมือผูรั้บรองพร้อมลงช่ือเซ็น
รับรองหนำ้ท่ี5

ล ำดบัท่ี ก.2224 นำงสำวเกวลิน  แสงเมือง 6111056990130
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี2

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 16.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณสม
ชยัโต๊ะท่ี 7 ห้อง315



82

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2225 นำงสำวจินตนำ  นำโสก 6111056990131
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2226 นำงสำวสุรัญชนำ  บวัจนัทร์ 6111011445104
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2227 นำยธีรพิชญ ์ ม่ำนตำ 6111011447011
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2228 นำงสำวกญัญำณฐั  อปัมระกำ 6111056990132
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2229 นำงสำวขวญัจิรำ  เพชรอำวธุ 6111011470061
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2230 นำยเอกสุวชัร์  จิงประเสริฐนิล 6111056721159
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 14.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2231 นำงสำวลดำวลัย ์ หวงัมำน 6111056180049 ไม่ผ่ำนเกณฑ ์กยศ

ล ำดบัท่ี ก.2232 นำงสำวจนัทิมำ  ทรงหยง 6111056180046
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2233 นำงสำวสุชำดำ  มำ้วมงคล 6111011445105
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

รำยไดค้รอบครัวเกินกวำ่เกณฑท่ี์กองทุนฯ กยศ. ก ำหนดไว้
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2234 นำงสำวอำทิตยำ  แกว้ชล 6111056990134
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2235 นำงสำวณฐัฐำ  สินธุ์แกว้ 6111011460099
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 
ท่ีอำคำร 3 ห้อง 315 
ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2236 นำงสำวจิติยำ   สินธสำ 6111011553081
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2237 นำงสำวสุทธิดำ   นำมภกัดี 6111011815010 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มี
ขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ 
e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ก.2238 นำงสำวสุภำวดี   พินิจมนตรี 6111011340063
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2239 นำงสำวจุฑำมำศ  เผือกผ่อง 6111011470042
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2240 นำงสำวกชกร   ชุดสนะเสวี 6111011553065
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2241 นำยสถิตย ์  เดียวจรัส 6111011447015 แกไ้ขเอกสำร

ขำดหนำ้ท่ี 5  ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ  จิตอำสำ เอกสำรพอ่
แม่  ใบเกรด นดัส่ง 10 กนัยำยน 
13.30 น

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณ
บุษกร โต๊ะท่ี 6 ห้อง315
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.2242 นำยนิธิ   ศิริธร 6111011447013
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ส่งสญัญำวนัท่ี 17 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.2243 นำงสำวนำถยำ  ธรรมบุตร 6111056160129 แกไ้ขเอกสำร
ขำดหนำ้ 5,9 บตัรขำ้รำชกำร แบบ
ค ำขอผ่ำนระบบ

ล ำดบัท่ี ก.2244 นำงสำวมซัเรำะห์   กำกะ 6111011570041 หลกัสูตรใหม่

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งเอกสำรคุณ
บุษกร โต๊ะท่ี 6 ห้อง315

ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มีขอ้มูลหลกัสูตรในระบบ e-Studentloan
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1นครนำยก 1 นำงสำวนนัทิกำ  เชิงกำรณ์ 6111080320001
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1นครนำยก 2 นำงสำวพณฐัดำ  วรรักษ์ 6111080320008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
นครนำยก อำคำร 5 ห้อง511 ติดต่อ
คุณธมลวรรณ เปรมศรี

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
นครนำยก อำคำร 5 ห้อง511 ติดต่อ
คุณธมลวรรณ เปรมศรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1นครนำยก 3 นำงสำวปภสัสรำ  จูหลิม 6111080320010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1นครนำยก 4 นำงสำวกลัยำรัตน์ สุขประสงค์ 6111080320012
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1นครนำยก 5 นำงสำวเยำวว์เรศ   พมูดี 6111080320013 ตดัสิทธ์ิ ลำออก

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
นครนำยก อำคำร 5 ห้อง511 ติดต่อ
คุณธมลวรรณ เปรมศรี

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
นครนำยก อำคำร 5 ห้อง511 ติดต่อ
คุณธมลวรรณ เปรมศรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1.ล ำปำง 1 นำงสำวประภำวลัย ์ ธรรมลงักำ 6111081320001
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1.ล ำปำง 2 นำงสำวกฤติกำ  เส็งสำย 6111081446006
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี2

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1.ล ำปำง 3 นำยกลวชัร  สุวรรณศร 6111081721001 แกไ้ขเอกสำร
 หนงัสือรับรองรำยไดม้ำรดำ ไม่
กรอกเงินค่ำจำ้ง

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น.  ส่ง
เอกสำรแกไ้ขท่ี ศูนยล์  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 อำคำรกำร

บิน

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น.  ส่ง
สญัญำท่ี ศูนยล์  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 อำคำรกำรบิน

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น.  ส่ง
สญัญำท่ี ศูนยล์  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 อำคำรกำรบิน
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1.ล ำปำง 4 นำยพงศกร  รอดเส็ง 6111081721002
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1.ล ำปำง 5 นำยศุภเชษฐ์  ทองค ำ 6111081721003
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น.  ส่ง
สญัญำท่ี ศูนยล์  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 อำคำรกำรบิน

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น.  ส่ง
สญัญำท่ี ศูนยล์  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 อำคำรกำรบิน
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1.ล ำปำง 6 นำงสำวศรินยำ  จินำเดช 6111081721005
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1.ล ำปำง 7 นำงสำวเขมจิรำ  พุม่ปัญญำ 6111081721020 แกไ้ขเอกสำร
1. แบบยนืยนัในระบบ E-stu ไม่
กำค่ำครองชีพ (กูด้ว้ยหรือไม)่

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น.  ส่ง
เอกสำรแกไ้ขท่ี ศูนยล์  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 อำคำรกำร

บิน

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น.  ส่ง
สญัญำท่ี ศูนยล์  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 อำคำรกำรบิน
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1.ล ำปำง 8 นำยไตรวิชญ ์ กิติตำล 6111081446003
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1ตรัง 1 นำงสำวกุลธิดำ   ศรีเกตุ 6111029721008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น.  ส่ง
สญัญำท่ี ศูนยล์  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 อำคำรกำรบิน

ติดต่อ คุณสุชำดำ ศรีปลอ้ง ศูนยต์รัง โทร 075-221212 ต่อ 6818
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1ตรัง 2 นำงสำวจีรภทัร   พทุธสโร 6111029721004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1ตรัง 3 ฟำดอนะห์  ฉิมฉ ่ำ 6111029721022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ติดต่อ คุณสุชำดำ ศรีปลอ้ง ศูนยต์รัง โทร 075-221212 ต่อ 6818

ติดต่อ คุณสุชำดำ ศรีปลอ้ง ศูนยต์รัง โทร 075-221212 ต่อ 6818
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 1 นำงสำวชุติมำ  สงเครำะห์ 6111050431001
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 2 นำงสำวปำนชีวำ  อินประโคน 6111050601012
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00 - 15.00 น. ส่งสญัญำ ท่ี กอง
บริกำรนกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น ๑  วิทยำเขตสุพรรณบุรี

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00 - 15.00 น. ส่งสญัญำ ท่ี กอง
บริกำรนกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น ๑  วิทยำเขตสุพรรณบุรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 3 นำงสำวประภสัสร  ลำดปะละ 6111050721009
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 4 นำยกำนต ์ โพธิดอกไม้ 6111050721011
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี2

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

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00 - 15.00 น. ส่งสญัญำ ท่ี กอง
บริกำรนกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น ๑  วิทยำเขตสุพรรณบุรี

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00 - 15.00 น. ส่งสญัญำ ท่ี กอง
บริกำรนกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น ๑  วิทยำเขตสุพรรณบุรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 5 นำงสำวอนญัญำ  วิญญูหตัถกิจ 6111050721019
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี2

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 6 นำงสำวชนญัญำ  เซ่ียงเจ๊น 6111050601022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00 - 15.00 น. ส่งสญัญำ ท่ี กอง
บริกำรนกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น ๑  วิทยำเขตสุพรรณบุรี

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00 - 15.00 น. ส่งสญัญำ ท่ี กอง
บริกำรนกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น ๑  วิทยำเขตสุพรรณบุรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 7 นำงสำวณฏัฐนิชำ  อกัโขสุวรรณ 6111011446043 แกไ้ขเอกสำร
1. ขำดควำมคิดเห็นของอำจำรยท่ี์
ปรึกษำ

ล ำดบัท่ี ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 8 นำงสำวปัญจำรีย ์ บวัมีกล่ิน 6111050601016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00 - 15.00 น. ส่งสญัญำ ท่ี กอง
บริกำรนกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น ๑  วิทยำเขตสุพรรณบุรี

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00 - 15.00 น.  ส่งเอกสำรแกไ้ขท่ี
 กองบริกำรนกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น ๑  วิทยำเขตสุพรรณบุรี



100

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 9 นำงสำวศิญำณี  ทำรำ 6111050601018
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี 1 สุพรรณบุรี 10นำยกฤตบุญ  ทองแท้ 6111050721032
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 
เวลำ 9.00 - 15.00 น. ส่ง
สญัญำ ท่ี กองบริกำร

นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้
 2 ชั้น ๑  วิทยำเขต

สุพรรณบุรี

วนัท่ี 16-17 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00 - 15.00 น. ส่งสญัญำ ท่ี กอง
บริกำรนกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น ๑  วิทยำเขตสุพรรณบุรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 1 นำงสำวเกียรติสุดำ ขำวกระโทก 6111022446018
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 2 นำงสำวศิริพรรษำ ศรีสุข 6111022446026
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 3 นำงสำวรัชดำวรรณ นำวิก 6111022446032 ตดัสิทธ์ิ ลำออก

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
หวัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
หวัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 4 นำงสำวธนชัพร จ ำเกำะ 6111022446035
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 5 นำงสำวพิมพล์ภสั พินิจพงษ์ 6111022446076
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
หวัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
หวัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 6 นำยพงศธ์ร หงษศ์รีจนัทร์ 6111022446057 แกไ้ขเอกสำร 1.บตัรประชำชนแม่หมดอำยุ

ล  ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 7 นำงสำวชนิษฐำ ศรีสุวรรณ 6111022446104
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งแกไ้ขเอกสำร ท่ี
 ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB

ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
หวัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



104

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 8 นำงสำวภวิตำ อนับุรี 6111022446094 แกไ้ขเอกสำร
1.ขอใหม่ใบมรณะบตัรพอ่(ส่งคน
อ่ืนมำให)้  2.ท ำใหม่หน่ึงกิจกรรม
(ส่งมำกิจกรรมเดือนต.ค60)

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 9 นำงสำวชยตุำ มะลิหอม 6111022446117
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งแกไ้ขเอกสำร ท่ี
 ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB

ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
หวัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



105

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 10 นำงสำวดลพร จิตร์สุวรรณ 6111022446128
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 11 นำงสำวดนุลดัดำ งำมถ่ิน 6111022446136 แกไ้ขเอกสำร
1.ท ำใหม่หนงัสือรับรองรำยได้
(เขียนท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีพอ่แม่พกั
อำศยั)

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งแกไ้ขเอกสำร ท่ี
 ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB

ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
หวัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



106

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 12 นำงสำวพิมพกำนต ์เวียงทอง 6111022446137
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 13 นำงสำวชนำพร ภทัรพลสุขฤดี 6111022446091
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
หวัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
หวัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702



107

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส 61 ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ 

ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan" 

 อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยเก่ำ ช้ันปีที่ 1 รหัส61  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มรีำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำม

ประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  8 - 10  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 14 นำงสำวจิตตำนนัท ์มำทำ 6111022446096 แกไ้ขเอกสำร
1.ท ำใหม่หนงัสือรับรองสถำนภำพ
ใชแ้บบฟอร์มปัจจุบนัในชุดแบบ
ค ำขอกูข้องมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 15 นำงสำวณฏัฐธิดำ พรหมมำ 6111022446121
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

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

ล ำดบัท่ี ก.ปี1 หวัหิน 16 นำงสำวณฎัฐณิชำ กองเกตุ 6111022446135 แกไ้ขเอกสำร วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 10.00-11.00 น. ติดต่อแกไ้ขเอกสำรท่ีศูนยก์ำรศึกษำหวัหิน

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งแกไ้ขเอกสำร ท่ี
 ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB

ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อส่งสญัญำ ท่ี ศูนย์
หวัหิน   ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702
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