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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ

ล ำดบัท่ี ห.204 นำยพชัรพล   เงินยวง 6111011814008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.205
นำยโจนำทำน   สมิธ คง
เจริญ

6111011802004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.207 นำยบณัฑิต   ดวงสุวรรณ 6111011802011
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.208 นำงสำวกนกกร   ถึงพุม่ 6111011802013
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

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

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1



2

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

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

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.211 นำยวีรศกัด์ิ   ค  ำภีระ 6111011802014
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.212 นำยเจษฎำ   คุณรวมสิน 6111011802016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.215 นำงสำวภทัรศยำ   เกิดหิรัญ 6111011802017
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.218 นำยนิวฒัน์   ศรีวิสุทธ์ิ 6111011802020
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.15 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.222 นำยวำยแอต   สมิธ คงเจริญ 6111011809002
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.273 นำงสำววรนิษฐำ   อ่อนศรี 6111011553004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 8.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.279 นำงสำววรำภรณ์   จนัทึก 6111011540001
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.00 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.285 นำงสำวธิติมำ   ระเบียบดี 6111011340011
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.15 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.313 นำงสำววิกำนดำ   ศรีวงัรำช 6111056725014
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.334 นำงสำวดวงกมล   เกตุแยม้ 6111011320014
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.346
นำงสำวพิมพำภรณ์   อินต๊ะ
ยศ

6111011320016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.355 นำงสำวนภสัสร   เข็มกลดั 6111011320025
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.15 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.360 นำยพงศกร   กุตนั 6111011340029
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.377 นำยพีระวิชญ ์  พรหมสงัข์ 6111011553009
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.409 นำงสำวศิริกำนต ์  ชนนิยม 6111011320034
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.417
นำงสำวพรนิภำ   ทรัพย์
ประเสริฐ

6111056725020
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.00 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.418 นำงสำวธนรัตน์   นิลวฒันำ 6111011809018
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 8.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.420 นำงสำวสุนิตำ   สีมี 6111011340036
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.426 นำงสำวฤทยัรัตน์   กุลรัตน์ 6111011340035
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 9.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.457 นำงสำวจิรำพร   งำ้วนำเสียว 6111056180007
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.00 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.463 นำงสำวกนกพร   อนิรภยั 6111011809023
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.465 นำงสำวณฐัธิดำ   รอดแจง้ 6111011540018
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.475
นำงสำวธนิตำ   ธเนศกิตติ
พงศ์

6111011804016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.476 นำงสำววรรณพร   นนทิง 6111011804022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.00 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.482 นำงสำวพิยดำ   อกัษร 6111056180016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.502 นำยพินิพนัธ์   ค  ำอินทร์ 6111011540024
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.504 นำยชชันนัท ์  หนนัเรือง 6111011805008
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.520
นำงสำวพิมลวรรณ   ขม
ปัญญำ

6111056180026
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.00 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.522 นำยภคัรนยั   ข  ำหลี 6111011809027
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.529 นำงสำววิรัญญำ   หอมหวล 6111011796002
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.535 นำงสำวธิดำพร   ศรีบริบูรณ์ 6111011796027
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 10.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.537 นำงสำวอำทิตยำ   พิมพโ์พธ์ิ 6111011796022
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.541 นำยสรวิศ   คุม้ผล 6111011796018
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.542 นำยพีรณฐั   คงฤทธ์ิ 6111011796016
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.25 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.543 นำงสำวอมรำวดี   จุ่นสน 6111056604004
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.552
นำงสำวนยัรัตน์   นิธิโชติชยั
เลิศ

6111011802041
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.25 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.562 นำยวิชยตุม ์สดมุย้ 6111011340043
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.568 นำงสำวพรอุษำ ขุนศรี 6111011553046
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.25 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.569 นำงสำวบุญญิตำ ละครเขต 6111011553049
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 9.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 11.40 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.581 นำงสำวปภำดำ บุตรจง 6111011491017
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.582 นำยทนสำร ช่วยเมือง 6111011540035
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 13.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.584
นำงสำวอุไรวรรณ แกว้
พะเนียง

6111011540041
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.585 นำงสำวกฤษณำ แซ่กว้ย 6111011540042
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 13.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.587
นำงสำวปิติกำนต ์  ผล
สงเครำะห์

6111011491021
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.592 นำงสำวมณัฑนำ   สะแลแม 6111011320052
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 13.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.597 นำงสำวณิชำภทัร   บุญมำก 6111011340052
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.607 นำงสำวทิพวรรณ   ศรีสำคร 6111056150009
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 13.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.608 นำยบณัฑิต   สนหอม 6111011804026
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.610 นำงสำวปัญญำมล   สรำรัมย์ 6111011553066
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 13.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.619
นำงสำววิไลลกัษณ์  วิเศษ
วงศษ์ำ

6111011553068
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 13.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.629
นำงสำวอำรีรัตน์  สำย
กระสุน

6111011320057
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 13.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.634 นำงสำวฮุสนำ  เจ๊ะโซะ 6111011809031
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.635 นำงสำวรุจิรำ  อุยยำหำญ 6111011553072
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 14.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.643 นำงสำวณฐิัดำ  ยีสุ่่นแป้น 6111011809033
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.652
นำงสำวณิชกมล  พชัรวงศ์
สิริ

6111011809035
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 14.45 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.658 นำงสำวมนสัวีย ์ เอกจิต 6111011796050
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.665 นำยพีรภำส  อน้เล่ห์ 6111011796052
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 14.15 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.673 นำงสำวสุพพตัรำ  คุณนำม 6111011796053
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.674
นำงสำวจนัทร์จิรำพร  แสง
งำม

6111011809039
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 14.45 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณณฐมน ท่ีอำคำร 3
 ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.707 นำยสุวิชำน  ศรัทธำคม 6111011802048
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.709 นำงสำวศนัศนีย ์ เหล่ำแถลง 6111011809042
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 10.30 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 14.15 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.710
นำงสำวปุญชรัศม์ิ  รัชตมง
คลชล

6111011540055
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 14.30 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.728 นำยโจอ้ี  บำรีโต้ 6111011814028
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 14.45 น.
โต๊ะท่ี 3 คุณธนิยำ ท่ีอำคำร 3 
ห้อง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.745 นำยอซัฮำ  ลำเต๊ะ 6111056180050
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี ห.769
นำงสำวพรสวรรค ์ ฤกษ์
พรสวรรค์

6111011553083
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 15.15 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.783 นำยสุนทร  สุภพิมล 6111011340020
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 15.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี ห.788 นำยอคัรพนธ์   เพ่ิมต่อศกัด์ิ 6111011802051
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้ ้
รับหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัท่ีโต๊ะ 6
 อำคำร 3 ห้อง 315

ส่งสญัญำวนัท่ี 18 ต.ค.61 เวลำ 16.00 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจำรุวรรณ ท่ี
อำคำร 3 ห้อง 315 ใน
มหำวิทยำลยั

ล ำดบัท่ี นครนำยก.1นำงสำวณฎัฐำ  เสียงเลิศ 6111080320015
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยน์ครนำยก



19

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

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

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

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลกัษณะที่ 1 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้ว

ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที ่" ผ่ำนเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที ่1  " 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 ่1 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 1 ช้ันปีที่ 1 รหัส 61   ปีกำรศึกษำ  2561  ภำคเรียนที่ 1

ล ำดบัท่ี นครนำยก.2นำงสำวกุลิสรำ  คลำ้ยพงษ์ 6111080320018
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยน์ครนำยก

ล ำดบัท่ี ห.ปี 1-2 นำงสำวชมพนิูกซ ์ กิติลือ 6111050601001
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-3 นำงสำวนำเดียร์  เส็นเจริญ 6111050601003
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-22 นำงสำวอโรชำ  ศรีสุขปลัง่ 6111050320010
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี

ล  ำดบัท่ี ห.ปี 1-23 นำงสำวพชัรีพร  ชูทอง 6111050601014
ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.
ลกัษณะท่ี 1

วนัท่ี 10 ต.ค.61 เวลำ 11.00 น.ให้ผูกู้รั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัและด ำเนินกำรส่งสญัญำ ศูนยสุ์พรรณบุรี


