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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ห.1 นำงสำววรรณิภำ โพธิเสน 6011011491006
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.2 นำงสำวพิมวดี   ประจ ำค่ำย 6011011814016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.3 นำงสำวภทัรมน   สมใจ 5911056723024
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.4
นำงสำวกำญจนำ   แกว้
ละมุล

5811056723049
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.5 นำงสำวอรณิชำ   แซ่กำ้ง 5911011820043
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.7 นำยทศัน์สุระ   จิตรมนตรี 5911011802016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.8 นำงสำวปรมำภรณ์   ลือแลว้ 5911012760236
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.9 นำยสุพฒัน์   เพียรบำงยำง 5911056160021
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 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 กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.10 นำยวชัรินทร์   ถ่ีถว้น 5911011340045
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.11 นำงสำววรรณวิภำ   สีดำค  ำ 6011056601015
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.12 นำยณฐัพล   พ่ึงดี 6011012760023
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.13 นำยคีรี   เศรษฐวำยุ 6011012760038
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 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 กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.14
นำงสำวภทัรวรินทร์ ชำลีริ
นทร์

6011056721010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.15 นำงสำวธญัชนก เฮ็งพลอย 5911012760260
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.16 นำงสำวอรปรียำ ไชยณรงค์ 5911056605008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.18 นำยณฐัภทัร   เอมคุม้ 5911012760212
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั



5

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.19 นำยนิพนธ์ บุรำณวตัร 6011011448007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.20 นำงสำวเบญญดำ   นุนำบี 5811012760004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.21 นำงสำวอมรรัตน์ ถูกจิต 6011011340021
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.22
นำงสำวศรำวรรณ อินทร์
วงษ์

5911056723029
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั



6

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.24 นำงสำวอรัญญำ ประทุมมำ 6011011805015
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.25 นำยสหรัถ ตรงโยธิน 5911056721134
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.26 นำงสำวณฐอร   ประมำระกำ 5911056605063
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.27 นำงสำวสิรีธร เกตุทอง 6011012760039
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั



7

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.28 นำงสำวสุพรรษำ วิรุณดก 6011056601020
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.29 นำงสำวชนำกำนต ์สีชำ้ง 6011056721087
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.30 นำยอนพทัย ์โยธี 6011056721106
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.31 นำงสำวธญัญำรัตน์   อ่ึงไพร 6011011796012
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.32 นำงสำวธญักร ศกัด์ิสมบูรณ์ 5911012760184
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.33 นำงสำวสรินดำ ยนืยงั 6011012760033
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.34 นำงสำวธนิตำ จนัทนะ 6011056724013 หลกัสูตรใหม่

ล  ำดบัท่ี ห.35 นำงสำวทกัษพร กล ำภกัตร์ 6011056724001 หลกัสูตรใหม่

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 กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.36 นำงสำวสิริรัตน์ พนัสด 5911011809041
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.37 นำงสำวเจนฤดี ตรีกอ้น 5911011340078
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.38 นำงสำวรุ้งทิวำ อนุจร 5911011491044
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.39 นำงสำวสุภำพร จนัอ่อน 5911056722012
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั



10

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.40 นำงสำวสำยธำร ม่วงรอด 6011056724009 หลกัสูตรใหม่
ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2561 ยงัไม่มีขอ้มูล
หลกัสูตรในระบบ e-Studentloan

ล ำดบัท่ี ห.41 นำงสำวณฐันนัท ์รอดศิลป์ 5911011470069
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.42 นำงสำวณฐพร โชสูงเนิน 6011011480001 หลกัสูตรใหม่

ล  ำดบัท่ี ห.43 นำงสำวสุดำรัตน์ วรสิงห์ 6011011480008 หลกัสูตรใหม่

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 กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.44 นำงสำวณฐันิชำ   กิจเกียรต์ิ 5911011470082
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.45 นำงสำวสุภำวรรณ ใจกลำ้ 5911056605040
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.25 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.46 นำงสำวปนนัดำ ใจปินตำ 6011011553014
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.47 นำงสำวสุภคั ธีระศำสตร์ 6011011804007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 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 กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.48
นำงสำวณฐัธิมำธนนั   ศรี
ธญัรัตน์

5911011806077
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.50 นำงสำวสุรัตนำ ถูกจิต 6011011571011 หลกัสูตรใหม่

ล  ำดบัท่ี ห.51 นำงสำวศลิษำ สิยำชีพ 6011011571002 หลกัสูตรใหม่

ล  ำดบัท่ี ห.52 นำยสิทธิชยั เงินยิง่ 5911011448062
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.25 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

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 กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.53 นำยนพดล รักษำแกว้ 5811011445140
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.54 นำยจีรวฒัน์ ชุมคง 5911011540023
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.55 นำยสุรสีห์ วงษต์ำฟู 6011011480011 หลกัสูตรใหม่

ล  ำดบัท่ี ห.56 นำงสำวชญัญำนุช ช่วงมณี 5911011805052
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 13.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ 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 กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี ห.57 นำยปวริศ   ทองเอก 5911020660022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ
หนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6 
อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 12 ต.ค.61 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5

สุพรรณบุรี
 1

นำงสำววิภำ  จิตสนธิ 5911050320010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5

สุพรรณบุรี
 2

นำงสำวเบญญำภำ  พิทกัษ์
ศิลป์

5911050721073
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5

สุพรรณบุรี
 3

นำงสำวพชัรำภำ  จำรยค์  ำมำ 6011011446008 ลำออก

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5

สุพรรณบุรี
 4

นำงสำวพชัรำภำ  รักษำถ่ิน 6011011446023
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5

สุพรรณบุรี
 5

นำงสำวปุณรีย ์ พวงไธสง 6011050320009
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5

สุพรรณบุรี
 6

นำงสำวฐิตำพร  แพทยขิ์ม 6011050721006
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5

สุพรรณบุรี
 7

นำงสำวณฎัฐ์ชญำ  บริบูรณ์
วงศำ

6011050721010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5

สุพรรณบุรี
 8

นำงสำวผกำวรรณ  แซ่เจ่ีย 6011050721017 แกไ้ข-ลกัษณะท่ี 2
1. หนงัสือรับรองรำยไดค้รอบครัวไม่
กรอกอำชีพของบิดำ-มำรดำ

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5ตรัง

 1
นำยนฤพล  สุจริตธุระกำร 6011029721014

ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5ตรัง

 2
นำยวชิระ  สุทธิโภชน์ 5911029510047

ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-5ตรัง

 3
นำยสิรดนยั  คงแกว้ 5911029510048

ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

ล ำดบัท่ี
ห.ปี 2-5
ล ำปำง 1

นำยชลธี  ไชยวงค์ 5911081721022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้ติ้ดต่อท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีศูนยต์รัง

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีศูนยต์รัง

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีศูนยต์รัง

วนัท่ี 9 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีศูนยต์รัง
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี
ห.ปี 2-5
ล ำปำง 2

นำยณฐัเกียรติ  เดชหำญ 5911081721021
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี 2-5
ล ำปำง 3

นำยเอกนุพทัธ์  ปันทำ 6011081721029
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี 2-5
ล ำปำง 4

นำยพีรวิชญ ์ จิตตธรรม 5911081446006 แกไ้ข-ลกัษณะท่ี 2 ขำดจิตอำสำ

ล ำดบัท่ี
ห.ปี 2-5
ล ำปำง 5

นำงสำวภำนุชนำรถ  สอำด
ลว้น

5911081721004 แกไ้ข-ลกัษณะท่ี 2
 1. ขำดกำรสมัภำษณ์จำกศูนยล์  ำปำง   2.
 ส่ง E-stu  ใหม่

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น.  ติดต่อท่ี ศูนยล์  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 
อำคำรกำรบิน

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น.  ติดต่อท่ี ศูนยล์  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 
อำคำรกำรบิน

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น. ท่ี ศูนย์
ล  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 อำคำรกำรบิน

วนัท่ี 5 - 6 ตุลำคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00-17.00 น. ท่ี ศูนย์
ล  ำปำง  ห้องส ำนกังำนกลำง ชั้น 1 อำคำรกำรบิน
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-4 
หวัหิน 1

นำงสำวอชัณำธร นนัทบุตร 6011022446108
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-4 
หวัหิน 2

นำงสำวกญัญำรัตน์ ยงัรอด 6011022446146
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-4 
หวัหิน 3

นำงสำวจิรัฐติกำล แสงมณี 6011022446323
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-4 
หวัหิน 4

นำงสำวพิชำมญธุ์ เพียงล้ิม 6011022446069
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-4 
หวัหิน 5

นำงสำวสุริยำวดี ยิม้สรวล 6011022446278
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อ 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. ติดต่อ 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. ติดต่อ 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. ติดต่อ 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. ติดต่อ ท่ี ศูนยห์วัหิน   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 กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ช้ันปีที่ ปี 2-5   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 ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1 และ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2 " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปี2-5  ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถสอบถำม

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

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-4 
หวัหิน 6

นำงสำวกนกวรรณ์ รัตนำวิล 6011022446305
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-4 
หวัหิน 7

นำงสำวอำทิตยำ นอ้ยสำรี 6011022446186
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

ล ำดบัท่ี
ห.ปี2-4 
หวัหิน 8

นำงสำวชนกสุดำ ผลยิง่ 6011022446185 แกไ้ข-ลกัษณะท่ี 2

1.ท ำใหม่หนงัสือรับรองรำยได ้(ห้ำม
เขียนตวัหนงัสือย  ้ำในเอกสำร)  2.ท ำ
เพ่ิมจิตอำสำ 3 ช.ม (ท ำท่ีโรงเรียนใน
เวลำท ำกำรไม่ให้)

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เวลำ 9.00-11.00 น. ติดต่อ 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. ติดต่อ 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. ติดต่อ ท่ี ศูนยห์วัหิน   
ห้องฝ่ำยวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702
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