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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 1 นายภทัรเวช บ ารุงเพชร 6111056990107 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 2 นางสาวปรัชญา สุขภูตานนัท์ 6111056721015 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 3 เด็กชายสถิตย ์เดียวจรัส 6111011447015 10,750

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 5 นางสาวปิยาพชัร คมข าหนกั 6111056990099 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 6 นายอนุวฒัน์ แดงสวา่ง 6111011809036 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 7 นางสาวกลัยารัตน์ สุขประสงค์ 6111080320012 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 8 นายธนยศ ไชยธรรมเดช 6111056721143 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 9 นางสาวปราณปริยา เยสูงเนิน 6111011540046 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 10 นางสาวเกียรติสุดา ขาวกระโทก 6111022446018 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 11 นายกลวชัร สุวรรณศร 6111081721001 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 12 นางสาวรุ่งทิพย ์พรหมสวสัด์ิ 6111011448046 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 13 นายณฐัวฒิุ แพทยน์าดี 6111056721028 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 14 นางสาวณฏัฐิกา คงมาก 6111011445060 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 15 นางสาวนนทฐิ์ชา เทียบเฮียง 6111011809010 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 17 นางสาวเกียรติสุดา เจริญสุข 6111011448045 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 18 นางสาวนริสรา เกิดช่ืน 6111011553032 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 19 นางสาวศุวิมล ใจแกว้ 6111056180030 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 20 นางสาวไพลิน ข  าชยั 6111056180032 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 21 นางสาวสุนนัทา แจง้ดี 6111056160096 31,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 22 นางสาวกฤติยา สายศรี 6111056160134 31,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 23 นางสาวอมรรัตน์ คงแกว้ 6111056160101 31,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 24 นายธนภทัร เพชรทิม 6111056160069 31,000

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 25 นายไตรวิชญ ์กิติตาล 6111081446003 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 26 นางสาวชนิษฐา ศรีสุวรรณ์ 6111022446104 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 27 นางสาวชญานิศ ศิวิลยั 6111011320056 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 28 นายธนวตัร์ สงจตุัรัส 6111011340001 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 29 เด็กหญิงชลิสา สงเสน 6111011320048 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 30 นางสาวนุชจรินทร์ ทอนสูงเนิน 6111056605036 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 31 นางสาวศศินา สุภาพ 6111056990091 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 32 นางสาววรรณวิศา มีนาม 6111056990110 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 33 นางสาวสุวิมล บุญเชิด 6111056990054 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 34 นางสาวณฐัฐา สินธุ์แกว้ 6111011460099 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 35 นางสาวพชรพร ผลมีศกัด์ิ 6111011445086 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 36 นายชยตุม ์แหยมเจริญ 6111011802029 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 37 นางสาวจิรัสยา วนัขามป้อม 6111056990128 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 38 นายศิรวิชญ ์กรองมีคุณ 6111056990033 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 39 นางสาววลัลภา ประสงคสุ์ข 6111011340027 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 40 นายกฤตบุญ ทองแท้ 6111050721032 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 41 นายสราวทุธ อินทรัตน์ 6111011445082 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 42 นางสาวสุชาดา มา้วมงคล 6111011445105 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 43 นางสาวอุษา น ้าพลอยเทศ 6111011553060 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 45 นางสาวณฐัวดี ประเสริฐบุณย์ 6111056721055 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 46 นางสาวดนุลดัดา งามถ่ิน 6111022446136 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 48 นางสาวณฏัฐณิชา อกัโขสุวรรณ 6111011446043 31,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 49 นางสาวศรุตยา ขุนทา 6111011340017 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 51 นางสาวณนัทนา สารีนอ้ย 6111056990053 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 52 นางสาวณฐักมล กุลพนัธ์ 6111011553034 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 53 นางสาวรุจิรา ไชยกิจ 6111011448020 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 54 นางสาวนนัทพร อ่อนปัดชา 6111056605005 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 55 นางสาวธนัญาณี คชหาญ 6111011445051 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 56 นางสาวกาญจนาพร เทพเทียน 6111056990063 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 57 นางสาวโชติกา เขียวงาม 6111011340046 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 58 นายศุภกฤต นีระวงค์ 6111056990057 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 59 นางสาวเขมจิรา พุม่ปัญญา 6111081721020 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 60 นางสาวณฐัริกา กณัหาบุตร 6111056990074 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 61 นางสาวเกศรา หนูด า 6111011460062 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 62 นางสาวรุ่งทิพย ์ชูพินิจ 6111056605019 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 63 นางสาวปภสัสรา จูหลิม 6111080320010 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 64 นางสาวจินตนา นาโสก 6111056990131 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 65 นางสาวนนัทิกา เชิงการณ์ 6111080320001 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 66 นางสาวประภสัสร ลาดปะละ 6111050721009 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 67 นางสาวปนดัดา ปัญญา 6111011340031 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 68 นายปรเมศวร์ ทองสุข 6111011446028 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 69 นางสาวปัญจาวีย ์บวัมีกล่ิน 6111050601016 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 70 นางสาววิรัญญา ศรีบุญเรือง 6111011809004 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 71 นายศุภเชษฐ์ ทองค า 6111081721003 36,500



Page 4

รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 72 นางสาวศิรินาฏ อานามวงษ์ 6111056180031 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 73 นายอนุสรณ์ รู้ตะกูล 6111011820035 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 74 นางสาวพรธิภา ผสมทรัพย์ 6111056150008 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 75 นางสาววลัญา นาคประวติั 6111056180044 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 76 นางสาวพชัรพร มุ่งบุญ 6111056180029 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 77 นางสาวกนกอร พาหา 6111011470013 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 78 นางสาววรนุช จิตหลงั 6111056605028 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 79 นายศุภชยั เหลือสง่า 6111011460044 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 80 นางสาวพิมพกานต ์เวียงทอง 6111022446137 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 81 นางสาวจิตตานนัท ์มาทา 6111022446096 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 82 นางสาวพรธีรา สอนโว 6111056180020 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 83 นางสาวพณฐัดา วรรักษ์ 6111080320008 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 84 นางสาวรุ่งรุจี ราชแผ่นดิน 6111011470006 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 85 นางสาวปุญญิศา ศรีสุข 6111056725004 38,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 86 นางสาวปณิศา โมทาน 6111011804037 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 87 นายณฐัดนยั เบญมูซา 6111011491019 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 88 นางสาววรดา วรนนัทวงศ์ 6111011804002 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 89 นางสาวโสภิดา เกตพงศ์ 6111011320026 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 90 นางสาวเมนิษา ชยัชนะสูงศกัด์ิ 6111056990126 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 91 นางสาวญาสุมินทร์ อุทยา 6111056605034 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 92 นางสาวกชกร ชุดสนะเสวี 6111011553065 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 93 นางสาวศรัญญา รอเสนา 6111011445066 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 94 นายปิยะวฒัน์ แจ่มจ ารัส 6111011660005 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 95 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวิชา 6111056180022 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 96 นางสาวปรียานนัท ์สิงห์หลอด 6111056721031 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 97 นายศราธร ประดุงสุทธ์ิ 6111011470040 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 98 นางสาวสุนิสา ไชยโคตร 6111011820020 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 99 นางสาวกญัญาณฐั อปัมระกา 6111056990132 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 100 นางสาวปัทมวชัร์ ชูเชิด 6111011809015 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 101 นางสาวปานชีวา อินประโคน 6111050601012 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 102 นางสาวปภสัรา จนัทา 6111011802031 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 103 นางสาวนนัทิยา กานิล 6111056990115 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 104 นางสาวพรทิพา จานดี 6111056150007 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 105 นางสาวธนพร เสนาบุตร 6111056990088 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 106 นางสาวศรัญญา ชูสกุล 6111056990082 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 107 นางสาวพลอยไพลิน สุขศรีทอง 6111011796012 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 108 นางสาวปณิดา เฟ่ืองฟุ้ง 6111011320037 31,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 109 นางสาวสุนนัทา อามาตยม์นตรี 6111056990084 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 110 นางสาวณฏัฐิกา ตนัติพิบูลย์ 6111056725019 38,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 111 นางสาวป่ินวดี ทองนาค 6111011448049 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 112 นางสาวปนดัดา ไชยศรีสุข 6111056160097 31,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 113 นางสาวเบญญาภา สายพรม 6111011460090 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 114 นางสาวสุพตัรา ศรหลา้ 6111056180015 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 115 นางสาวสลินดา ป่ินทอง 6111056725003 38,500
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 116 นายพรทิตย ์เมืองนนท์ 6111011820009 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 117 นายสพลดนยั อิสรานนทย์ามี 6111056990111 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 118 นายพงศธ์ร หงษศ์รีจนัทร์ 6111022446057 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 119 นางสาวจีรภทัร พทุธสโร 6111029721004 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 120 นางสาวศรารัตน์ แสงอรุณ 6111011809003 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 121 นางสาวสุภาวดี พินิจมนตรี 6111011340063 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 122 นางสาวสิเนหา เกียรติศิริ 6111011448061 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 123 นางสาววรพรรณ เกตุขุนทด 6111011445055 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 124 นางสาววาสนา นิมซีก 6111011553028 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 125 นางสาวภวิษพร เอ่ียมสม 6111011460069 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 126 นางสาวสุกญัญา ประยรูทรัพย์ 6111011820013 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 127 นางสาวขวญัจิรา เพชรอาวธุ 6111011470061 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 128 นางสาวณิศา กนัดี 6111011804003 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 129 นางสาวอาทิตยา แกว้ชล 6111056990134 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 130 นางสาวปริยฉตัร กล่องทอง 6111011820057 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 131 นางสาวกนกวรรณ พลคร 6111011540023 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 132 นางสาวเบญจมาศ อดทน 6111056990119 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 133 นางสาวนิรัชพร มีบุญ 6111056990037 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 134 นายพงศกร รอดเส็ง 6111081721002 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 135 นางสาวอญัชญา โชคชยั 6111056160067 31,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 136 นางสาวชนาพร ภทัรพลสุขฤดี 6111022446091 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 137 นางสาวมาลยัทอง ขนัธิวตัร 6111011340062 26,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 138 นางสาวจิติยา สินธสา 6111011553081 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 139 นางสาวพิมพล์ภสั พินิจพงษ์ 6111022446076 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 140 นางสาวชยตุา มะลิหอม 6111022446117 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 141 นางสาวกญัญพชัร โพธ์ิทอง 6111011553036 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 142 นางสาวศรินยา จินาเดช 6111081721005 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 143 นางสาวชุติมา สงเคราะห์ 6111050431001 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 144 นางสาวพทัธนนัท ์วชิระวินท์ 6111011460071 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 145 นางสาวจนัทิมา ทรงหยง 6111056180046 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 146 นางสาวชนญัญา เซ่ียงเจ๊น 6111050601022 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 147 นายนิธิ ศิริธร 6111011447013 10,750

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 148 นางสาวสุพรรณภกั แกว้ค  าภา 6111056990069 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 149 นางสาวอุษณีย ์ปีนอก 6111056605007 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 150 นางสาวรพีพรรณ มัน่แร่ 6111011445043 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 151 นางสาวรสรินทร์ เฮงสงวน 6111011820065 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 152 นางสาวกลัยรัตน์ ใขไพวนั 6111056990030 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 153 นางสาวดลพร จิตร์สุวรรณ 6111022446128 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 154 นายภาณุกร สุขจิตร 6111056160121 31,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 155 นายอธิวฒัน์ ฮวบนวม 6111056721123 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 156 นางสาวพรสวรรค ์แขกพงษ์ 6111011804014 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 157 นางสาวมทันา สนัโดษ 6111011809029 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 158 นางสาวสุจิตรา เนตอนนัต์ 6111011445044 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 159 นางสาวธญัญลกัษณ์ นอ้ยบา้นเก้ิง 6111056180010 24,350
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 160 นางสาววรางคณา พงศเ์กตุ 6111011820006 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 161 นางสาวขวญัรัตน์ แซ่อือ 6111011460017 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 162 นางสาววชัราภรณ์ พอ่คา้ชา้ง 6111011805004 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 163 นางสาวปัญญดา ผลาสิงห์ 6111056721007 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 164 นางสาวรัตนพร ยมศรีเคน 6111056990066 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 165 นายธวชัชยั พัว่ไธสง 6111056990060 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 166 นางสาวณฏัฐธิดา พรหมมา 6111022446121 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 167 นางสาวประภาวลัย ์ธรรมลงักา 6111081320001 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 168 นางสาวเจนเนตร แสงสุรีย์ 6111011820008 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 169 นางสาวกนกวรรณ ศรีผง 6111011340022 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 170 นางสาวดาปนีย ์อปัมะโน 6111056990092 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 171 นางสาวดารุณี ภูดานุ 6111056990008 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 172 นางสาวมณีวรรณ สุขเกษม 6111011320017 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 173 นางสาววรญา อ าภาพรรณ 6111011491026 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 174 นางสาวกุลธิดา ศรีเกตุ 6111029721008 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 175 นางสาวปิยาภรณ์ ดาราศร 6111056990116 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 176 นางสาวเขมิสรา ประมงคล 6111011796055 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 177 นางสาวปิยนุช ดว้งรักษา 6111056990077 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 178 นางสาวซอฟาวาตีย ์บินยโูซะ 6111011540037 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 179 นางสาวปานธิวา พรมพฒั 6111056990095 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 180 นางสาวขนิษฐา อปักาญจน์ 6111011540002 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 181 นางสาวกฤติยา วงษแ์สง 6111011460034 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 182 นางสาวกญัญารัตน์ ปรีเลขา 6111056990025 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 183 นายเธียรธชั โคกม่วง 6111056721096 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 184 นางสาวสุธิตา บวัหนอง 6111056605023 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 185 นางสาวอรนิชา อิงเทพ 6111056605025 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 186 นางสาวอมรรัตน์ รอบรู้ 6111011836020 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 187 นางสาวอลัธิการัตน์ พิกุลศรี 6111056180011 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 188 นางสาวภสัธิรากร กองแกว้ 6111011820015 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 189 นางสาวชรัญพร สมมาตร 6111011460073 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 190 นางสาววลัยา อุดมสุวรรณ 6111011804012 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 191 นางสาวศิริพรรษา ศรีสุข 6111022446026 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 192 นางสาวประทุมทิพย ์พุม่นาค 6111011460063 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 193 นางสาวสริตา เรืองจินดา 6111011796038 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 194 นางสาวศิริพร ผ่องศรี 6111011460049 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 195 นางสาวจุฑามาศ เผือกผ่อง 6111011470042 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 196 นางสาวดาราวรรณ ผิวฉวี 6111011320038 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 197 นางสาวจุฑามาศ สารใจ 6111056990038 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 198 นางสาวศิญาณี ทารา 6111050601018 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 199 นางสาวเบญจวรรณ ใฝบุญ 6111011340026 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 200 นางสาวรุจิรา อุยยาหาญ 6111011553072 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 214 นางสาวงามลกัษณ์ สมนัพงษ์ 6111056150004 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 221 นางสาวกุลิสรา คลา้ยพงษ์ 6111080320018 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 223 นางสาวศุภสินี ปรีเปรม 6111011804043 26,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 226 นางสาวณฎัฐา เสียงเลิศ 6111080320015 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 227 นางสาวศนัศนีย ์เหล่าแถลง 6111011809042 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 228 เด็กหญิงมณัฑนา สะแลแม 6111011320052 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 229 นางสาวพิจิตรา ตนัทา 6111056721130 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 230 นางสาวปภาดา บุตรจง 6111011491017 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 231 นางสาวนยัรัตน์ นิธิโชติชยัเลิศ 6111011802041 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 232 นายพีรภาส อน้เล่ห์ 6111011796052 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 233 นางสาวจนัทร์จิราพร แสงงาม 6111011809039 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 234 นายนิวฒัน์ ศรีวิสุทธ์ิ 6111011802020 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 235 นางสาวณฐิัดา ยีสุ่่นแป้น 6111011809033 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 236 นางสาววิรัญญา หอมหวล 6111011796002 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 237 นางสาวบุญญิตา ละครเขต 6111011553049 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 238 นางสาววรนิษฐา อ่อนศรี 6111011553004 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 239 นางสาววรรณพร นนทิง 6111011804022 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 240 นางสาวกฤษณา แซ่กว้ย 6111011540042 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 241 นายชชันนัท ์หนนัเรือง 6111011805008 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 242 นายบณัฑิต ดวงสุวรรณ 6111011802011 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 243 นางสาวธนิตา ธเนศกิตติพงศ์ 6111011804016 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 244 นางสาวศิริกานต ์ชนนิยม 6111011320034 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 245 นางสาวนภสัสร เข็มกลดั 6111011320025 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 246 นางสาวณิชาภทัร บุญมาก 6111011340052 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 247 นายสรวิศ คุม้ผล 6111011796018 26,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 248 นายเจษฎา คุณรวมสิน 6111011802016 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 249 นายโจอ้ี บารีโต้ 6111011814028 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 250 นางสาวธนรัตน์ นิลวฒันา 6111011809018 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 251 นางสาววิกานดา ศรีวงัราช 6111056725014 38,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 252 นางสาวพิยดา อกัษร 6111056180016 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 253 นายบณัฑิต สนหอม 6111011804026 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 254 นางสาวดวงกมล เกตุแยม้ 6111011320014 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 255 นางสาวฤทยัรัตน์ กุลรัตน์ 6111011340035 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 256 นางสาวสุนิตา สีมี 6111011340036 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 257 นางสาวทิพวรรณ ศรีสาคร 6111056150009 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 258 นางสาวภทัรศยา เกิดหิรัญ 6111011802017 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 259 นายพงศกร กุตนั 6111011340029 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 260 นางสาวธิติมา ระเบียบดี 6111011340011 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 261 นางสาวกนกกร ถึงพุม่ 6111011802013 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 262 นางสาวพรสวรรค ์ฤกษพ์รสวรรค์ 6111011553083 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 263 นางสาวพรนิภา ทรัพยป์ระเสริฐ 6111056725020 38,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 264 นางสาวกาญจนา พงักุ่ย 6111011814001 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 265 นางสาวสลิลทิพย ์บวัสิทธ์ิ 6111011540044 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 266 นางสาวอารีรัตน์ สายกระสุน 6111011320057 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 267 นายอซัฮา ลาเต๊ะ 6111056180050 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 268 นายภคัรนยั ข  าหลี 6111011809027 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 269 นางสาวอาทิตยา พิมพโ์พธ์ิ 6111011796022 26,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 270 นางสาวธิดาพร ศรีบริบูรณ์ 6111011796027 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 271 นางสาววิไลลกัษณ์ วิเศษวงศษ์า 6111011553068 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 272 นายวีรศกัด์ิ ค  าภีระ 6111011802014 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 273 นางสาวฮุสนา เจ๊ะโซะ 6111011809031 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 274 นายทนสาร ช่วยเมือง 6111011540035 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 275 นายพินิพนัธ์ ค  าอินทร์ 6111011540024 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 276 นางสาววศิกา ประติโค 6111011804015 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 277 นางสาวจิราพร งา้วนาเสียว 6111056180007 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 278 นางสาวพิมลวรรณ ขมปัญญา 6111056180026 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 279 นายพีรณฐั คงฤทธ์ิ 6111011796016 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 280 นางสาววราภรณ์ จนัทึก 6111011540001 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 281 นายสุวิชาน ศรัทธาคม 6111011802048 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 282 นายวายแอต สมิธ คงเจริญ 6111011809002 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 283 นายโจนาทาน สมิธ คงเจริญ 6111011802004 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 284 นางสาวปุญชรัศม์ิ รัชตมงคลชล 6111011540055 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 285 นางสาวณฐัธิดา รอดแจง้ 6111011540018 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 286 นางสาวปิติกานต ์ผลสงเคราะห์ 6111011491021 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 287 นายสุนทร สุภพิมล 6111011340020 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 288 นายพีระวิชญ ์พรหมสงัข์ 6111011553009 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 289 นางสาวสุพพตัรา คุณนาม 6111011796053 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 290 นายพชัรพล เงินยวง 6111011814008 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 291 นางสาวพิมพาภรณ์ อินต๊ะยศ 6111011320016 26,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 292 นางสาวกนกพร อนิรภยั 6111011809023 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 293 นางสาวพรอุษา ขุนศรี 6111011553046 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 294 นายอคัรพนธ์ เพ่ิมต่อศกัด์ิ 6111011802051 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 295 นางสาวอุไรวรรณ แกว้พะเนียง 6111011540041 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 296 นางสาวปัญญามล สรารัมย์ 6111011553066 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 297 นางสาวเพียงดาว ใจช่ืน 6111056725008 38,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 298 นางสาวณิชกมล พชัรวงศสิ์ริ 6111011809035 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 299 นายวิชยตุม ์สดมุย้ 6111011340043 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 301 นางสาวลิลาวรรณ พิริยะไพศาล 6111011340021 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 302 นางสาวพชัราภา สุขสะบาย 6111056990133 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 303 นางสาวองัคณา อ่อนจนัทุม 6111011814022 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 306 นายณฐัวฒิุ เรือขวางเพชร 6111011447010 10,750

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 307 นางสาวมนสัวีย ์เอกจิต 6111011796050 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 308 นางสาวอโรชา ศรีสุขปลัง่ 6111050320010 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 309 นางสาวอารียา อินลี 6111050320009 26,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 312 นางสาวชมพนิูกข ์กิติลือ 6111050601001 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 313 นางสาวอมราวดี จุ่นสน 6111056604004 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 314 นางสาวนนัทิกา จบศรี 6111011820042 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 315 นางสาวพรชิตา กิตติธนอานนท์ 6111011553030 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 316 นางสาวศิริลกัษณ์ วรรณเชฐอิสรา 6111011553026 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 317 นางสาวนาเดียร์ เส็นเจริญ 6111050601003 31,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 318 นางสาวพชัรีพร ชูทอง 6111050601014 31,600
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หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 319 นางสาวรุจิภา วงัหิน 6111050721038 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 320 นางสาวปวีณา หอมพะนา 6111011540009 29,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 7 ล ำดับท่ี 321 นางสาวชลธิดา พรหมแพทย์ 6111011447001 10,750

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 1 นางสาวฟาตอนะห์ ฉิมฉ ่า 6111029721022 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 2 นายเอกสุวชัร์ จิงประเสริฐนิล 6111056721159 36,500

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 3 นางสาวกญัญารัตน์ ต๊ินา 6111011809013 27,600

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 4 นางสาวฟาตอนะห์ มามะ 6111056150005 24,350

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 5 นางสาวณฐัพร ยอดเพชร 6111011553082 26,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 6 นางสาวธนชัพร จ าเกาะ 6111022446035 31,100

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 7 นางสาวนูรุสซาฟีนี มะเกะ 6111056990089 48,000

กยศ. 2561/1 รุ่นท่ี 24 ล ำดับท่ี 8 นางสาวรุซยันีย ์ซาฟีอีน 6111011540016 29,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 1 นางสาวกฤติกา เส็งสาย 6111081446006 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 4 นายภาณุวฒัน์ ช่ืนสกุล 6111056721054 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 5 นางสาวกญัญารัตน์ โคกหอม 6111011445081 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 7 นางสาวปิยะณฐั แคนคง 6111056990124 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 8 นางสาวเจนจิรา สุมาลยั 6111056605013 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 9 นางสาวสุขุมาภรณ์ แพทยรั์กษ์ 6111056990121 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 10 นางสาวอนญัญา วิญญูหตัถกิจ 6111050721019 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 11 นางสาวบุษราพนัธ์ พลสวา่ง 6111056990086 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 12 นางสาววนิดา บุษยาตรัส 6111056605030 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 13 นางสาวปภาวรินท ์แก่นจนัทร์ 6111056990028 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 14 นางสาวชโลปกรณ์ ทิมกุล 6111011460084 27,600
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ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 20 นางสาวเกวลิน แสงเมือง 6111056990130 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 21 นางสาวณฎัฐณิชา กองเกตุ 6111022446135 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 22 นายวชัรพงษ ์ร่มร่ืน 6111081446002 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 23 นายกานต ์โพธิดอกไม้ 6111050721011 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 46 นางสาวพิชญาภคั เสรีสวสัด์ิ 6111011820050 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 48 นางสาวนริศรา กาหา 6111022446102 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 49 นายวชัรพงษ ์คงมัน่ 6111081721010 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 50 นางสาวอภิชาดา อว้นศิริ 6111081446010 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 51 นางสาวนฤมล ทองวิมล 6111022446023 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 52 นางสาวหทยักาญจน์ สุภศร 6111056721043 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 53 นางสาววชัรีพร ศรีสวสัด์ิ 6111056160008 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 54 นางสาวอนญัญา ฉุยฉาย 6111022446068 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 55 นางสาวจุฑามาศ มณีรัตน์ 6111022446007 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 56 นางสาวโสระยา หล าผ้ึง 6111022446129 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 57 นางสาวกมลทิพย ์ขนัตยาภรณ์ 6111056160023 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 58 นางสาวธนวรรณ สุพาที 6111056160046 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 59 นางสาวชญานี คงแจ่ม 6111056990010 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 60 นางสาวธนพร ทีสระคู 6111056990023 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 61 นางสาวสมชัญา ปานค า 6111056990056 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 62 นางสาวอจัฉรา พลอยพานิชเจริญ 6111056990044 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 63 นางสาวกุลิสรา เสียงล ้า 6111056990043 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 64 นางสาวยภุาวรรณ บวัศรีภูมิ 6111056990109 48,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 65 นางสาวฐิติมน โพธิสาร 6111056990072 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 66 นางสาวจิราภรณ์ แกว้ภู 6111056990096 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 67 นายจตุรภทัร ผดัหนา้ 6111056990003 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 68 นายพรชยั เสมศรี 6111056990007 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 69 นางสาวทิพยสุ์ดา ปานมา 6111056990073 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 70 นางสาวสุธินี มาตีด 6111056990015 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 71 นางสาวฟ้าใส ละอาด 6111011460047 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 72 นางสาวนภสัวรรณ ทรงเดชะ 6111011470021 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 73 นางสาวปาริณีย ์ทรัพยเ์ยน็ 6111011448016 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 74 นางสาวธิดารักษ ์ชุมพลรักษ์ 6111056990024 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 75 นางสาวพรนภสั นิเลิศรัมย์ 6111056990027 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 76 นางสาวมินลนี ชนมญ์าน 6111056990036 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 77 นายนพรัตน์ โภคาพานิชย์ 6111056990004 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 78 นางสาวปิยธิดา ทองดี 6111056990026 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 79 นางสาวธญัรดา จีวิ 6111011448033 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 80 นายชชัพงศ ์ชยัสงค์ 6111011448014 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 81 นางสาวคทัลียา ประวิเศษ 6111056990094 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 82 นางสาวณฐัภคั ตระกูลสุ 6111011460032 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 83 นางสาวปาณิศา สุดหา 6111056721057 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 84 นางสาวกณัณิกา ทองพลู 6111056721051 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 85 นางสาวดุจจา ค  าผุย 6111011445100 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 86 นางสาวสุวกุล ป่ินเงิน 6111011448004 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 87 นางสาวณภทัร ทุนเพ่ิม 6111011448008 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 88 นางสาววิมลสิริ แสงสุข 6111056990046 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 89 นางสาววริศรา รุ่งเรือง 6111056721107 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 90 นางสาวอนุธิดา นามนนท์ 6111056990085 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 91 นางสาวฐิติยา พิกุล 6111056990076 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 92 นางสาววรรณาพร ศรนารายณ์ 6111056990017 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 93 นางสาวชลดา จนัทกรณ์ 6111056990022 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 94 นางสาววานิสสา กล่ินอุบล 6111056990020 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 95 นางสาวอกัษรา บรรเทา 6111056990080 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 96 นางสาวปิยะฉตัร วงษธ์รรม 6111056990098 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 97 นางสาวเจนจิรา เจริญแพทย์ 6111056990071 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 98 นางสาวนริศรา สมบติัมาก 6111056990048 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 99 นางสาวฐิติพร ฐิติปัญญา 6111056990070 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 101 นางสาวกรพินธุ์ มาลยัเจริญพร 6111056160014 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 102 นายสุทธิเดช เอ่ียมกล่ิน 6111011445042 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 103 นางสาวแอมม่ี ดอลตนั 6111056721112 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 104 นางสาวจสัมิน กล่ินกาเซ็น 6111056721090 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 105 นายศกัด์ิกรินทร์ พร้อมอ าไพพงษ์ 6111056160135 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 106 นายนพเกลา้ ค  าสด 6111011460006 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 107 นางสาวเกษสุดา อนันอก 6111022446037 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 108 นายมงักร ร่ืนรมย์ 6111056721117 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 109 นางสาวธณิดา จนัทวี 6111011460086 27,600
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 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี
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       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
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       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 110 นางสาวสุปริญญา ไม่วายมี 6111056990050 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 111 นางสาวนภสัสร ขวญัมี 6111011470023 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 112 นางสาวรัชนีกร สุภารส 6111056990039 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 113 นางสาวดาราลกัษณ์ ศิริวงศ์ 6111056160007 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 114 นางสาวอยัเซาะห์ เฮ็งตาแกะ 6111056990079 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 115 นางสาวปณิตตรา ศรีขาว 6111011448009 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 116 นางสาวปณวรรณ์ ป้ันเพช็ร 6111011460007 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 117 นางสาวณฏัฐกานต ์สงัขมาน 6111011445007 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 118 นางสาวสุรางคนา ใจการ 6111056990002 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 119 นางสาวทิพยว์รรณ น่วมมานพ 6111011460035 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 121 นางสาวธนภรณ์ วงษไ์พศาล 6111056721052 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 122 นางสาวสุจิตรา จนัทร์ไม้ 6111011448006 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 123 นางสาวไอลดา หลงเก็ม 6111056990078 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 124 นางสาวกุลชา แสนภกัดี 6111056721093 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 125 นางสาวศิวะพร ศรีนาค 6111056990064 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 126 นายวรเชษฐ์ ธีรากิจ 6111056160026 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 127 นางสาวรูมยัยะ สุนนัทวงศ์ 6111056990067 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 128 นางสาวปรียา งามวงศ์ 6111011448021 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 129 นางสาวธนัยช์ธรณ์ เอ่ียมประเสริฐ 6111056990042 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 130 นางสาวภาวิณี พุม่เล็ก 6111056160079 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 131 นางสาวจรรยพร ชายทวีป 6111056160080 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 132 นายปกรณ์ ศรีเล็กดี 6111011460021 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 133 นางสาวศศิมาพร ศิริศกัด์ิ 6111056990019 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 134 นางสาวปฏิมา เจนนภาภณัฑกิ์จ 6111056160027 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 136 นางสาวกิตตินภา ขูทก 6111056721121 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 137 นางสาวภทัรชยากรณ์ พรหมทา้ว 6111056990097 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 138 นายธนากร เพง็คุม้ 6111081721009 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 139 นางสาวภทัราภรณ์ ทรงธรรม 6111081721008 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 140 นายศิวกร ฤทธ์ิเทวา 6111081721006 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 141 นางสาวณฐัธยาน์ โสภาภาค 6111056605011 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 143 นางสาวจิราวรรณ รอไกรเพชร 6111050721018 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 144 นางสาวปุณยาพร ลมลอย 6111011446030 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 145 นางสาววรัญญา แสงบุตร 6111056721076 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 146 นางสาวกนกอร เกียรติจรุงพนัธ์ 6111022446034 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 147 นายอรรณพ สมศรี 6111050721030 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 148 นางสาวรัตนาภรณ์ ทพัสุทธิ 6111050721022 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 149 นายพงศพิ์พฒัน์ บุญสม 6111050721025 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 150 นางสาวธนัยพร ลคันาลิขิต 6111011446007 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 151 นางสาวยภุาพร โสสีทา 6111011446039 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 152 นางสาวเหมือนฝัน จินดารักษ์ 6111011446049 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 153 นางสาวญาดารัตน์ แสงใส 6111011446004 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 154 นายชยัวฒัน์ ริมสมุทร์ 6111011446047 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 155 นายอธิพฒัน์ วฒันกนกธรรม 6111011446034 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 156 นายชิษณุชา เท่ียงพุม่ 6111050721039 36,500
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 157 นางสาวบุษบา เอกโอภาส 6111050721006 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 158 นางสาวทิพยสุ์ดา ฉายขิ้ม 6111050721008 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 159 นางสาววรางคณา แสนกลา้ 6111050721016 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 163 นางสาวอารียา ชาค ามูล 6111022446033 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 164 นายทิวตัถ ์แสงเพช็ร 6111022446047 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 165 นางสาวธิดารัตน์ ทองวนั 6111022446019 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 166 นางสาวรักตาภา คตพเนาว์ 6111022446069 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 167 นางสาวหรรศมน สิทธะเมธา 6111056160098 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 168 นางสาวพรนภา ทิพยหิ์รัญ 6111022446108 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 169 นางสาวจิดาภา สดบัรส 6111022446122 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 170 นางสาวเมยาวี สุขผสาร 6111022446103 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 171 นางสาวอาริยา สิงสาโร 6111022446126 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 172 นางสาวสิริกุล จนัทร์ดี 6111022446124 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 173 นางสาวสุปรียา น่าชม 6111022446044 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 174 นางสาวกนิษฐา อินทรพรหม 6111022446075 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 176 นางสาวกนกวรรณ อาฒยะพนัธุ์ 6111011460013 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 177 นางสาวณฐัฐินนัท ์เกยรัมย์ 6111022446025 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 178 นางสาวกลัยรัตน์ ผุดผาย 6111022446106 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 179 นายอลนั ภูมิณรงค์ 6111022446142 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 180 นางสาวนีรนาถ สายบุญยงั 6111022446092 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 181 นางสาวเบญ็จมาศ ชยัทอง 6111022446140 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 182 นายชานนท ์บุญนุ่น 6111056160100 31,000
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 183 นางสาวธนพร แกว้ปัญญา 6111022446144 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 185 นางสาวภทัราพร สุขตลอดกาล 6111022446045 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 186 นางสาวธนัยพร ขมิ้นเหลือง 6111011820068 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 187 นางสาววิริยา พนูเพ่ิม 6111011446005 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 188 นางสาววลัคุว์ดี งามงอน 6111011446011 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 189 นางสาวสุมาลินี อ่อนเกล้ียง 6111022446072 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 190 นางสาวกนกณฐั จตุรักษส์มยั 6111022446077 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 192 นางสาวพอหทยั ศรีราจนัทร์ 6111022446016 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 193 นางสาวคานซา รัตน์ชู 6111029448002 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 195 นางสาวอรยา เอียดปาน 6111029448004 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 196 นางสาวศศิกานต ์ปานอินทร์ 6111022446062 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 197 นางสาวลภสัษา อน้บู่ 6111011446041 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 198 นางสาวปุณิกา ไชยพนัธ์ 6111011446025 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 199 นางสาววริศรา ภกัดีวนิชพงค์ 6111011806034 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 200 นางสาวปานตะวนั พรมบุตร 6111011445101 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 201 นางสาวอรอุมา ยิม้เนียม 6111056721160 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 202 นายกวิน เอมโอด 6111056721146 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 203 นางสาวธนพร ขจรไพศาล 6111056721140 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 204 นายพิชิตชยั ชยัวิจิตรมงคล 6111056721168 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 205 นางสาวเบญจพร ค  าพิลา 6111056990117 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 206 นางสาววนารี ดวงประทุม 6111056990129 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 207 นางสาวณฐัธินี เกิดผล 6111011460059 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 208 นางสาวณฐัริดา จิตริต 6111011820004 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 209 นายวฒิุพงษ ์เนียมขนัธ์ 6111011820061 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 210 นางสาวชนิสรา ศรชยั 6111011460096 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 211 นางสาวบงกช ถานะ 6111011460088 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 212 นางสาวจิตรกญัญา นนทแ์สง 6111011470056 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 213 นางสาวภูวรี กุลศรีประเสริฐ 6111056721017 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 214 นางสาวพชัรพร ปิยะวงษ์ 6111011460093 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 215 นางสาวประพิมพร พดุไทย 6111011460097 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 216 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 6111056990101 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 217 นางสาวธญัชนก แซ่เตีย 6111011806005 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 218 นางสาวปภสัรา สีหาราช 6111011660007 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 219 นางสาวณฏัฐา ชาติพรต 6111011445091 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 220 นางสาวปาริชาติ ยศทอง 6111011445085 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 221 นายณฐัดนยั มาคงเฮียง 6111056721169 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 222 นางสาวสุพรรณี เหมือนแดง 6111056605014 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 223 นางสาวพรนภา ส าเภานนท์ 6111011460025 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 224 นางสาวสิริกร อยูย่งั 6111011460101 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 225 นางสาวณทัภคั สุโพณะ 6111011820047 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 226 นางสาวพิริยดา จุย้กระโทก 6111011448058 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 227 นางสาวกรรณิการ์ ปัดค า 6111011448078 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 228 นางสาวสุธิกาญ มีล่อง 6111011445053 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 229 นางสาวรุจิรา มนสันอ้ม 6111011448071 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 230 นางสาวนริศรา แกว้คง 6111011448070 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 231 นางสาวภคัจิรา สุขประเสริฐ 6111011448055 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 232 นายศุภณฐั สุทศัน์ 6111056721070 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 233 นางสาวสรัญญา ประเสริฐศรี 6111011660016 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 234 นางสาวธญัญลกัษณ์ แน่นพิมาย 6111056990093 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 235 นายปุริม ภูมิวนา 6111011660013 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 236 นางสาวสลิณา ชยัจีน 6111011820023 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 237 นางสาวสุฟ้า ธานีวรรณ 6111011820018 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 238 นายธิเบศ กุลพกัตรพงษ์ 6111011660014 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 239 นางสาวธนชัพร เฉลิมวฒัน์ 6111011820052 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 240 นางสาวปิยะธิดา พ.ศ.สร 6111056990103 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 241 นางสาวเบญจวรรณ เวียงเหล็ก 6111056721145 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 242 นางสาวชนิสรา แกว้มณี 6111011470057 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 243 นายเกริกพล กุศลมาก 6111011448052 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 244 นายดนุชภร เสนาอาจ 6111011820025 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 245 นางสาวเบญญา สืบจากศรี 6111011820045 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 246 นางสาววาสนา พงษธ์นู 6111011445057 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 247 นางสาวชนิกานต ์หิรัญสินสุนทร 6111022446017 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 248 นางสาวศิริขวญั มุ่งน าตระกูล 6111011445102 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 249 นางสาวภทัรียา กปัโก 6111056990118 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 250 นางสาวอมินทรา ธีระวรรประเสริฐ 6111056605048 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 251 นางสาวสุทธิดา อรัญมาลา 6111011470046 26,100
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 252 นางสาวรชยาพร เกตุรามฤทธ์ิ 6111011820017 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 253 นางสาวนิรมล มณีพงษ์ 6111056990125 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 254 นางสาวสุธาศิณี จึงแสนสุข 6111011470032 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 255 นางสาวจิรวรรณ ซามาตย์ 6111056721025 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 256 นางสาวศิริลกัษณ์ ศรีบุญเพง็ 6111011820058 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 257 นางสาวพีรยา ค  าเพราะโสตร์ 6111011445098 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 258 นางสาวกิติยาภรณ์ ปรีชา 6111011806042 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 259 นางสาววิชุอร ภิบาลสิงห์ 6111056990102 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 260 นายธนพล มีบุญ 6111050721040 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 261 นางสาวนนัทน์ภสั บินวาชิด 6111011806040 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 262 นางสาวชนิกานต ์พาระหาด 6111056990040 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 263 นางสาววรรณนิศา แซ่เอ็ง 6111011470047 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 264 นางสาวมิถุนา พงศากูลสมบติั 6111011820034 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 265 นายกิตติพงศ ์ตาค า 6111056160138 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 266 เด็กหญิงนนัจา วงษศ์รีดี 6111011820054 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 267 นายธนวฒัน์ อาจปาสา 6111011470044 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 268 นางสาวจีรนนัท ์สนัล าปาง 6111056990108 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 269 นางสาวปภานนั แซ่เฮง้ 6111011445061 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 270 นายพชธกร อินทร์โส 6111011445071 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 271 นางสาวนนัทพร มัน่คง 6111056721074 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 272 นางสาวปรียาภทัร ชยัทศัน์ 6111011445040 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 273 นางสาวกานตธิ์ดา เทียนสุวรรณ 6111011660015 31,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 274 นางสาวรติ พิณโย 6111056721072 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 275 นางสาวชมพนุูช เมืองซอง 6111011448079 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 276 นางสาวนุชนารถ เจริญพาสุข 6111011448069 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 277 นางสาวกนกพร มูลสุวรรณ 6111011660022 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 278 นางสาวจินตจุ์ฑา ธญัญการ 6111056990104 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 279 นางสาวธารีรัตน์ เหล็กเพชร 6111011448057 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 280 นายเกริกระวี ศรีสุข 6111011445037 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 281 นางสาวธนัยช์นก พลูพิพฒัน์ 6111022446125 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 282 นางสาวอยัยภทัร์ ไพศาลบุรมณี 6111011470034 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 283 นางสาวรัตนา รัตนมงัคละ 6111011806017 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 284 นางสาวพรทิพย ์สกุลมงคลชยั 6111011448062 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 285 นายธีรนยั เกียรติอาธารชยั 6111056721161 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 286 นางสาวศยามล เพลินจิตร 6111056605010 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 287 นางสาวณฐันนัท ์พรหมวิมานรัตน์ 6111011448054 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 288 นางสาวธญัลกัษณ์ โสภาสพ 6111011460054 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 289 นางสาวสุทธิดา อาสากุล 6111022446063 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 290 นายวิชาน สมบูรณ์นาวิน 6111011660008 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 291 นางสาวณฐัธิดา ภกัดีก าจร 6111056990068 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 292 นางสาวณฐัชยา จนัทร์ซา้ย 6111011460083 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 293 นายพิษณุ ศรีโยธี 6111056721067 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 294 นางสาวธญานี ประคองภกัด์ิ 6111056160113 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 295 นางสาวสุพรรณณิการ์ สละภยั 6111056605008 31,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 296 นางสาวจิราวรรณ สุวรรณะ 6111056605047 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 297 นางสาวปลายฟ้า แหวนวงษ์ 6111011445030 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 298 นางสาวอริษา วงศพ์ยคัฆ์ 6111022446130 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 299 นางสาวนฤมล ประวิเศษ 6111022446120 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 300 นางสาวอาทิตยา ส่วนลา 6111011470035 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 301 นางสาวจริดา อุระงาม 6111056990045 48,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 302 นายธีรนยั ด่ิงแกว้ 6111011448040 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 303 นางสาวสโรชา ยอดยิง่ 6111011448032 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 304 นายธนบดี แตสุ้จิ 6111050721042 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 305 นางสาวใบเงิน อรชร 6111056160057 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 307 นางสาวจิรากรณ์ สรมหาจนัทร์ 6111022446148 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 308 นางสาวลลิตา ค  าเลิศ 6111022446132 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 310 นางสาวม่ิงกมล จงรักษ์ 6111011470048 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 311 นายรัฐธรรมนูญ อ่อนธนู 6111056160120 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 312 นายโรจน์ทนง บุญสุข 6111011470020 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 313 นายศิรวีร์ พร้อมวงศ์ 6111050721017 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 314 นายธนาวฒิุ อิสมาแอล 6111011448080 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 315 นางสาวมนธิดา ศรีจนัทร์ผ่อง 6111011448074 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 316 นางสาวจิดาภา เน่ืองจากหม่ืน 6111011470058 26,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 317 นางสาวช่อฟ้า ไชยเนตร์ 6111056160136 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 318 นางสาวช่อผกา กล่อมปัญญา 6111011460076 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 319 นางสาวกญัญารัตน์ นามโคตร 6111011448001 27,600
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รุ่นท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ค่ำเล่ำเรียน

หมำยเหตุ    นักศึกษำสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199  วัน เวลำ รำชกำร

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
ปีกำรศึกษำ/เทอม ล ำดับท่ี

 ประกำศรำยช่ือผู้กู้ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรอนุมัติค่ำเทอม กยศ./กรอ. ภำคเรียนท่ี 1 / 2561
       1. นักศึกษำผู้กู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษำ จด  รุ่นท่ี  ล ำดับท่ี   แล้วด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี

          1.1. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่ได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม1/2561 ท่ีกองคลัง อาคาร 2 ช้ันท่ี 1

          1.2. นักศึกษำผู้กู้ท่ีได้จ่ำยค่ำเทอม 1/2561 ไปก่อน  ให้นักศึกษาปร้ิน " ใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ. /กรอ. "  ออกมาเขียน
รายละเอียด และเตรียมเอกสารตามใบค าร้องขอรับเงินคืนให้ครบ  แล้วจึงน าใบค าร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.  ส่ง ท่ี กองคลัง อาคาร
 2 ช้ันท่ี 1 (ห้องการเงิน)

       2. นักศึกษำผู้กู้ท่ียังไม่มีรำยช่ือตำมประกำศน้ี ให้ติดตำมอ่ำนประกำศรุ่นต่อไป เพรำะรำยช่ือค่ำเทอมแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลจำกธนำคำรท่ีส่งมำให้กับสถำนศึกษำ

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 320 นายกิตติชยั ยีสิ่บแสน 6111081446008 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 321 นางสาวจิราภรณ์ วาสนาเชิดชู 6111011660020 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 322 นางสาวกชกร กุลทอง 6111011446055 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 323 นางสาวสุกนัยาวดี แยม้กระโทก 6111011446052 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 324 นางสาวพิชญานิน จอนมา 6111050721035 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 325 นางสาวมนธิชา ศรีจนัทร์ผ่อง 6111011448073 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 326 นางสาวกลัญารัตน์ ดวงประทีป 6111081721023 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 328 นางสาวศิวรักษ โกมลสินธ์ 6111011445034 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 329 นางสาวกานตร์วี วงศศิ์ริทศัน์ 6111056721167 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 330 นางสาวรินทร์อารี พนัธ์จนัทร์ 6111022446050 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 331 นายวรานนท ์ค  าแหวน 6111056160053 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 332 นางสาวปาณิสรา น่ิมสุวรรณ 6111011445015 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 333 นายธีรพงศ ์อินทร 6111056721078 36,500

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 334 นางสาวอมรรัตน์ แดงอุบล 6111056160048 31,000

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 43 ล ำดับท่ี 335 นางสาวสุชานาถ น่ิมคง 6111011448017 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 1 นางสาวศศิวิมล เพชรต่ิง 6111056605016 31,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 2 นางสาวชลลดา ภูยาดาว 6111011460094 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 3 นางสาววิรินทร์ญา อธินนทนิ์ธิพร 6111022446139 31,100

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 4 นางสาวณฐัาภรณ์ คุม้ไข่น ้า 6111011460019 27,600

กรอ. 2561/1 รุ่นท่ี 44 ล ำดับท่ี 5 นางสาวนิภาภรณ์ ขวญัอ่างทอง 6111056990123 48,000


