
1

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ล ำดบัท่ี ห.226 นำงสำวดำรำลกัษณ์   ศิริวงศ์ 6111056160007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.228 นำงสำวภูวรี   กุลศรีประเสริฐ 6111056721017
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.230
นำงสำวกรพินธุ์   มำลยั
เจริญพร

6111056160014
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.233 นำงสำวจิรวรรณ   ซำมำตย์ 6111056721025
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.234
นำยพิพฒันะพงษ(์วรเชษฐ์)  
 ธีรำกิจ

6111056160026
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.237 นำงสำวหทยักำญจน์   สุภศร 6111056721043
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.240 นำงสำวกณัณิกำ   ทองพลู 6111056721051
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.241 นำงสำวธนภรณ์   วงษไ์พศำล 6111056721052
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.243 นำงสำวธนวรรณ   สุพำที 6111056160046
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.245 นำงสำวปำณิศำ   สุดหำ 6111056721057
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.251 นำยวรำนนท ์  ค  ำแหวน 6111056160053
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.253 นำยพิษณุ   ศรีโยธี 6111056721067
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.256 นำงสำวรติ   พิณโย 6111056721072
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.257 นำงสำวนนัทพร   มัน่คง 6111056721074
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.259 นำงสำววรัญญำ   แสงบุตร 6111056721076
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.261
นำงสำวปฏิมำ   เจนนภำ
ภณัฑกิ์จ

6111056160027
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั



5

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.262
นำงสำวกมลทิพย ์ขนัตยำ
ภรณ์

6111056160023
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.265
นำงสำวกญัญำรัตน์   นำม
โคตร

6111011448001
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.267 นำงสำวสุรำงคนำ   ใจกำร 6111056990002
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.270 นำยนพเกลำ้   ค  ำสด 6111011460006
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั



6

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.272 นำยพรชยั   เสมศรี 6111056990007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.274 นำงสำวชญำนี   คงแจ่ม 6111056990010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.275 นำยจตุรภทัร   ผดัหนำ้ 6111056990003
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.276 นำยนพรัตน์   โภคำพำนิชย์ 6111056990004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั



7

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.277 นำงสำวจสัมิน   กล่ินกำเซ็น 6111056721090
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.278
นำงสำวกนกวรรณ   อำฒยะ
พนัธุ์

6111011460013
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.280 นำงสำววนิดำ   ภทัรอภินนัท์ 6111056160075
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.281 นำงสำวนิกำญำ   วรนนัสิทธ์ิ 6111056990013
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.284
นำงสำววรรณำพร   
ศรนำรำยณ์

6111056990017
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.286 นำงสำวศศิมำพร   ศิริศกัด์ิ 6111056990019
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.287 นำงสำวสุวกุล   ป่ินเงิน 6111011448004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.288 นำงสำวปณวรรณ์   ป้ันเพช็ร 6111011460007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.290 นำงสำวสุธินี   มำตีด 6111056990015
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.291 นำยปกรณ์   ศรีเล็กดี 6111011460021
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.293 นำงสำวปิยธิดำ   ทองดี 6111056990026
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.294 นำงสำวชลดำ   จนัทกรณ์ 6111056990022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.295 นำงสำวมินลนี   ชนมญ์ำน 6111056990036
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.296 นำงสำวธนพร   ทีสระคู 6111056990023
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.297 นำงสำวกุลชำ   แสนภกัดี 6111056721093
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.298 นำงสำวภำวิณี   พุม่เล็ก 6111056160079
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.299 นำงสำวธิดำรักษ ์  ชุมพลรักษ์ 6111056990024
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.300 นำงสำวพรนภสั   นิเลิศรัมย์ 6111056990027
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.ให้
ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติั
ท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.301 นำงสำววำนิสสำ   กล่ินอุบล 6111056990020
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.303 นำงสำวรัชนีกร   สุภำรส 6111056990039
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.304
นำงสำวณฏัฐกำนต ์  สงั
ขมำน

6111011445007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.305 นำงสำวสุจิตรำ   จนัทร์ไม้ 6111011448006
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.306 นำงสำวจรรยพร   ชำยทวีป 6111056160080
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.309
นำงสำวธนัยช์ธรณ์   เอ่ียม
ประเสริฐ

6111056990042
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.310 นำงสำวชนิกำนต ์  พำระหำด 6111056990040
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 11.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.317
นำงสำวอจัฉรำ   พลอยพำนิช
เจริญ

6111056990044
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.319 นำงสำวกุลิสรำ   เสียงล ้ำ 6111056990043
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.320
นำงสำววรรณชนก   รูป
เหล่ียม

6111056990041
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.324 นำงสำววิมลสิริ   แสงสุข 6111056990046
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.336 นำงสำวณฐัภคั   ตระกูลสุ 6111011460032
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.338 นำงสำวนริศรำ   สมบติัมำก 6111056990048
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.341 นำงสำวสมชัญำ   ปำนค ำ 6111056990056
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.343 นำงสำวณภทัร   ทุนเพ่ิม 6111011448008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.344
นำงสำวทิพยว์รรณ   น่วม
มำนพ

6111011460035
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.356 นำงสำวปิยวรรณ   อินนนัท์ 6111056160086
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.357 นำงสำวปลำยฟ้ำ   แหวนวงษ์ 6111011445030
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.358 นำงสำวปณิตตรำ   ศรีขำว 6111011448009
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.361 นำงสำวศิวะพร   ศรีนำค 6111056990064
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.364 นำงสำวศิวรักษ   โกมลสินธ์ 6111011445034
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.369 นำยชชัพงศ ์  ชยัสงค์ 6111011448014
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.370 นำยเกริกระวี   ศรีสุข 6111011445037
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.372 นำงสำวแอมม่ี   ดอลตนั 6111056721112
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.376 นำงสำวปำริณีย ์  ทรัพยเ์ยน็ 6111011448016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.380 นำงสำววริศรำ   รุ่งเรือง 6111056721107
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.383 นำงสำวรูมยัยะ   สุนนัทวงศ์ 6111056990067
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.385 นำงสำวเจนจิรำ   เจริญแพท 6111056990071
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.386 นำงสำวฐิติพร   ฐิติปัญญำ 6111056990070
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.391 นำงสำวปุณิกำ   ไชยพนัธ์ 6111011446025
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.392 นำงสำวฐิติมน   โพธิสำร 6111056990072
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.393 นำยสุทธิเดช   เอ่ียมกล่ิน 6111011445042
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.394 นำงสำวฟ้ำใส   ละอำด 6111011460047
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.395 นำงสำวปรียำ   งำมวงศ์ 6111011448021
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.397 นำงสำวอยัเซำะห์   เฮ็งตำแกะ 6111056990079
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.398
นำงสำวหรรศมน   สิทธะ
เมธำ

6111056160098
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.399 นำงสำวฐิติยำ   พิกุล 6111056990076
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.400 นำยมงักร   ร่ืนรมย์ 6111056721117
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.401 นำงสำวไอลดำ   หลงเก็ม 6111056990078
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.402 นำงสำวอกัษรำ   บรรเทำ 6111056990080
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.403 นำงสำวทิพยสุ์ดำ   ปำนมำ 6111056990073
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.405 นำยโรจน์ทนง   บุญสุข 6111011470020
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.406 นำงสำวนภสัสร   ขวญัมี 6111011470023
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.408 นำยชำนนท ์  บุญนุ่น 6111056160100
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.413 นำงสำวธญัลกัษณ์   โสภำสพ 6111011460054
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.414 นำงสำวอนุธิดำ   นำมนนท์ 6111056990085
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.415 นำงสำวสโรชำ   ยอดยิง่ 6111011448032
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.419 นำงสำวกิตตินภำ   ขูทก 6111056721121
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.421 นำงสำวบุษรำพนัธ์   พลสวำ่ง 6111056990086
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.425 นำงสำวคทัลียำ   ประวิเศษ 6111056990094
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.428 นำงสำวจิรำภรณ์   แกว้ภู 6111056990096
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.429 นำงสำวปิยะฉตัร   วงษธ์รรม 6111056990098
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.430
นำงสำวภทัรชยำกรณ์   
พรหมทำ้ว

6111056990097
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.431 นำงสำวธญัรดำ   จีวิ 6111011448033
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 19 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.438 นำงสำวศุภิสรำ   แสงครุฑ 6111056990101
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.439 นำงสำววิชุอร   ภิบำลสิงห์ 6111056990102
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.440 นำงสำวสุธิกำญ   มีล่อง 6111011445053
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.441 นำงสำวปิยะธิดำ   พ.ศ.สร 6111056990103
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.442 นำงสำวจินตจุ์ฑำ   ธญัญกำร 6111056990104
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.446 นำงสำวณฐัธินี   เกิดผล 6111011460059
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.447 นำงสำววำสนำ   พงษธ์นู 6111011445057
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.450
นำงสำวธญัญลกัษณ์   
แน่นพิมำย

6111056990093
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.461 นำงสำวปภำนนั   แซ่เฮง้ 6111011445061
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.462
นำงสำวสุพรรณณิกำร์   
สละภยั

6111056605008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.464 นำงสำวศยำมล   เพลินจิตร 6111056605010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.478 นำงสำวณฐัริดำ   จิตริต 6111011820004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.480 นำงสำวณฐัธยำน์   โสภำภำค 6111056605011
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.483
นำงสำวเบญจภรณ์   โส
ธรรมมงคล

6111011820007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.484 นำงสำวสุพรรณี   เหมือนเเดง 6111056605014
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.490 นำงสำวสุฟ้ำ   ธำนีวรรณ 6111011820018
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.492
นำงสำวรชยำพร   เกตุรำม
ฤทธ์ิ

6111011820017
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.495 นำงสำวสลิณำ   ชยัจีน 6111011820023
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.499 นำยดนุชภร   เสนำอำจ 6111011820025
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.510 นำงสำวธญัชนก   แซ่เตีย 6111011806005
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.515 นำงสำวรัตนำ   รัตนมงัคละ 6111011806017
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.516 นำงสำวบุษยมำศ   พฒุซอ้น 6111011806010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.534 นำงสำวธญำนี   ประคองภกัด์ิ 6111056160113
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.539 นำงสำวปภสัรำ   สีหำรำช 6111011660007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.544
นำงสำวกำนตธิ์ดำ   เทียน
สุวรรณ

6111011660015
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.545 นำยธิเบศ   กุลพกัตรพงษ์ 6111011660014
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.546
นำงสำวสรัญญำ   ประเสริฐ
ศรี

6111011660016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.550 นำยปุริม   ภูมิวนำ 6111011660013
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.557 นำงสำวพรนภำ   ส ำเภำนนท์ 6111011460025
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.559 นำยวิชำน   สมบูรณ์นำวิน 6111011660008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.563 นำงสำวธนพร ขจรไพศำล 6111056721140
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.566 นำงสำวสุธำศิณี จึงแสนสุข 6111011470032
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.573 นำงสำวจีรนนัท ์สนัล ำปำง 6111056990108
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.577 นำยพชธกร อินทร์โส 6111011445071
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.580
นำงสำวอยัยภทัร์   ไพศำลบุ
รมณี

6111011470034
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.588 นำงสำวยภุำวรรณ   บวัศรีภูมิ 6111056990109
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.595
นำงสำวมิถุนำ   พงศำกูล
สมบติั

6111011820034
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.606
นำงสำวช่อผกำ   กล่อม
ปัญญำ

6111011460076
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.612
นำงสำวเบญจวรรณ   เวียง
เหล็ก

6111056721145
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.616 นำงสำวอศัรัญญำ  ฝ่ำยสงฆ์ 6111011460072
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.627 นำยกวิน  เอมโอด 6111056721146
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.628 นำงสำวนนัทน์ภสั  บินวำชิด 6111011806040
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.630 นำงสำวณทัภคั  สุโพณะ 6111011820047
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.631 นำงสำวเบญญำ  สืบจำกศรี 6111011820045
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.633 นำงสำวกิติยำภรณ์  ปรีชำ 6111011806042
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.641 นำยรัฐธรรมนูญ  อ่อนธนู 6111056160120
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.645 นำงสำวณฐัชยำ  จนัทร์ซำ้ย 6111011460083
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.647 นำงสำวพิชญำภคั  เสรีสวสัด์ิ 6111011820050
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.660 นำยเกริกพล  กุศลมำก 6111011448052
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 11.30 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.662 นำงสำวเบญจพร  ค  ำพิลำ 6111056990117
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.663 นำงสำวธณิดำ  จนัทวี 6111011460086
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.664 นำงสำวธำรีรัตน์  เหล็กเพชร 6111011448057
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.666 นำงสำวภคัจิรำ  สุขประเสริฐ 6111011448055
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.667 นำงสำวสุทธิดำ  อรัญมำลำ 6111011470046
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.669 นำงสำววรรณนิศำ  แซ่เอ็ง 6111011470047
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.670 นำงสำวภทัรียำ  กปัโก 6111056990118
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.671 นำงสำวศิริลกัษณ์  ศรีบุญเพง็ 6111011820058
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.672
นำงสำวณฐันนัท ์ พรหม
วิมำนรัตน์

6111011448054
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.676 นำยธนวฒัน์  อำจปำสำ 6111011470044
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.679
นำงสำวอมินทรำ  ธีระวรร
ประเสริฐ

6111056605048
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.683 นำงสำวพิริยดำ  จุย้กระโทก 6111011448058
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.684 นำยวฒิุพงษ ์ เนียมขนัธ์ 6111011820061
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.685 นำงสำวนนัจำ  วงษศ์รีดี 6111011820054
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.689 นำงสำวณฏัฐำ  ชำติพรต 6111011445091
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.690 นำงสำวสโรชำ  ประสำรักษ์ 6111011445092
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.691 นำงสำวบงกช  ถำนะ 6111011460088
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.694 นำงสำวกนกพร  มูลสุวรรณ 6111011660022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.698
นำงสำวนิภำภรณ์  ขวญั
อ่ำงทอง

6111056990123
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.701 นำงสำวนิรมล  มณีพงษ์ 6111056990125
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.708 นำงสำวพชัรพร  ปิยะวงษ์ 6111011460093
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.711 นำงสำวชลลดำ  ภูยำดำว 6111011460094
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.718 นำงสำวพีรยำ  ค  ำเพรำะโสตร์ 6111011445098
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.722 นำงสำววนำรี  ดวงประทุม 6111056990129
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.729 นำงสำวดุจจำ  ค  ำผุย 6111011445100
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.731 นำงสำวนุชนำรถ  เจริญพำสุข 6111011448069
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.733 นำยธีรนยั  เกียรติอำธำรชยั 6111056721161
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.734 นำงสำวปำนตะวนั  พรมบุตร 6111011445101
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.736
นำงสำวศิริขวญั  มุ่งน ำ
ตระกูล

6111011445102
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.744 นำงสำวรุจิรำ  มนสันอ้ม 6111011448071
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.747 นำยกิตติพงศ ์ ตำค  ำ 6111056160138
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.748
นำงสำวจิดำภำ  เน่ืองจำก
หม่ืน

6111011470058
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.749 นำงสำวกรรณิกำร์  ปัดค ำ 6111011448078
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.751
นำงสำวมนธิดำ  ศรีจนัทร์
ผ่อง

6111011448074
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.752
นำงสำวมนธิชำ  ศรีจนัทร์
ผ่อง

6111011448073
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.753 นำยพิชิตชยั  ชยัวิจิตรมงคล 6111056721168
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.758 นำงสำวอรอุมำ  ยิม้เนียม 6111056721160
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.759 นำงสำวจิตรกญัญำ  นนทแ์สง 6111011470056
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.761 นำงสำวธนัยพร  ขม้ินเหลือง 6111011820068
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.765 นำงสำวชนิสรำ  แกว้มณี 6111011470057
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.766 นำงสำวนริศรำ  แกว้คง 6111011448070
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.768 นำงสำวกำนตร์วี  วงศศิ์ริทศัน์ 6111056721167
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.770 นำงสำวชนิสรำ  ศรชยั 6111011460096
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.771 นำงสำวชมพนุูช  เมืองซอง 6111011448079
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.773 นำงสำวประพิมพร  พดุไทย 6111011460097
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.775 นำยธนำวฒิุ  อิสมำแอล 6111011448080
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.779 นำงสำวสิริกร   อยูย่งั 6111011460101
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 2 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.781 นำงสำวธนชัพร   เฉลิมวฒัน์ 6111011820052
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.787 นำยณฐัดนยั   มำคงเฮียง 6111056721169
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 14.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 3 อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.791 นำงสำวชโลปกรณ์  ทิมกุล 6111011460084
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 11 ต.ค.61 เวลำ 13.00 น.
ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำร

อนุมติัท่ีโต๊ะ 1  อำคำร 3 ห้อง 315
ส่งสญัญำวนัท่ี 24 ต.ค.61 เวลำ 15.00 น.

โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน

มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.ปี1 ล ำปำง 1นำยวชัรพงษ ์ ร่มร่ืน 6111081446002
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยล์  ำปำง
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.ปี1 ล ำปำง 3นำยศิวกร  ฤทธ์ิเทวำ 6111081721006
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยล์  ำปำง

ล ำดบัท่ี ห.ปี1 ล ำปำง 6นำยวชัรพงษ ์ คงมัน่ 6111081721010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยล์  ำปำง

ล ำดบัท่ี ห.ปี 1-6 นำงสำวทิพยสุ์ดำ  ฉำยขิ้ม 6111050721008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-7 นำงสำววรำงคณำ  แสนกลำ้ 6111050721016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-9 นำงสำวจิรำวรรณ  รอไกรเพชร6111050721018
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-10 นำงสำวรัตนำภรณ์  ทพัสุทธิ 6111050721022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.ปี 1-11 นำยอรรณพ  สมศรี 6111050721030
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-13 นำงสำวพิชญำนิน  จอนมำ 6111050721035
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-15 นำงสำวปุณยำพร  ลมลอย 6111011446030
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-20 นำงสำวกชกร  กุลทอง 6111011446055
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-21 นำงสำวอำรยำ  เช้ือทอง 6111011446057
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-24 นำยพงศพิ์พฒัน์  บุญสม 6111050721025
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 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 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   

แล้วด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่2  " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผดิพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.ใหม่ ปีที ่1 รหัส61   ทีย่ื่นเอกสำรขอกู้  กยศ. ลักษณะที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้

นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ทีศู่นย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที ่ 10 - 12  ต.ค.  2561  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม รำยใหม่ กยศ.ลกัษณะที่ 2 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.ปี 1-25 นำยธนพล  มีบุญ 6111050721040
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-26 นำงสำวลภสัษำ  อน้บู่ 611101146041
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-27 นำงสำวสุกนัยำวดี  แยม้กระโทก6111011446052
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-28 นำยธนบดี  แตสุ้จิ 6111050721042
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-31 นำงสำววลัคุว์ดี  งำมงอน 6111011446011
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 2

วนัท่ี 16-17 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี


