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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ห.1 นายสทิธกิร กนินนิ 6111011814014
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.2 นางสาวอภสิรา วงษ์อามาตย์ 6111056721009
รายไดเ้กนิไมผ่า่นเกณฑ์

 กยศ.

ห.3 นางสาวดวงมณ ีบานแยม้ 6111056721023
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.4
นางสาวภคัจริา ขลงัธรรม
เนยีม

6111056721022
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.5
นางสาวณชิชาวณ์ี อธภิทัรวิ
สทิธิ ์

6111011815005
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

บดิาเป็นราชการบ านาญมหีนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน 38,270 คณู 12 เดอืน เท่ากบั 459,240 บาทต่อปี เกนิสอง
แสนทีก่องทุนฯก าหนดไวต่้อปี



2

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.6 นายพพิฒัน์ บวัมนั 6111056721129
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.7 นางสาวธญัญลกัษณ์ วงษ์เงนิ 6111011806026
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.8 นางสาวภคัจรีา สุขส าราญ 6111011448036
รายไดเ้กนิไมผ่า่นเกณฑ์

 กยศ.

ห.9 นางสาวชลดา พารารกัษ์ 6111011340057
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.10 นายนนทตั เหงิขุนทด 6111011480045
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

แมม่หีนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน 24,100 บ. คณู 12 เดอืน เท่ากบั 289,200 บาทต่อปี เกนิสองแสนทีก่องทุนฯ
ก าหนดไวต่้อปี  1.ขาดรปูนกัศกึษา   2.ขาดภาพรว่มระหว่างนกัศกึษากบัผูร้บัรองกจิกรรม   3.ขาดส าเนา
แบบค าขอกูท้ีก่รอกขอ้มลูผา่นระบบe-Studentloan



3

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.11 นางสาวสุพรรษา สมรปู 6111011480016
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.12 นางสาวณฐกิา พุฒมิา 6111011480005
รายไดเ้กนิไมผ่า่นเกณฑ์

 กยศ.

ห.13 นางสาวอารบุีตร เสง็ประชา 6111011480003
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.14 นายชชัวาล ธรรมวงษ์ 5911011445167
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

บดิาและมารดามหีนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนรวมกนัได ้204,000 บาทต่อปี เกนิสองแสนบาททีก่องทุนฯก าหนดไว้



4

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.15 นางสาวพมิพรรณ รตันารมย์ 6111011448019 แก้ไขเอกสำร

1.ขาดรปูนกัศกึษา  2.ขาดเอกสาร
หน้าที ่5 , หน้าที ่8-10 ยงัไมไ่ด้

ด าเนนิการส่ง   3.ขาดส าเนาทะเบยีน
บา้นของแมแ่ละส าเนาบตัรประชาชน

ของแม ่  4.ขาดส าเนาใบเกรด

ห.16 นางสาวปิยอร กลิน่ท 6111011480038
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.17
นางสาวชนากาญจน์ แผน
สมบรูณ์

6111011553070
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.18 นายภาณุวฒัน์ นนทารกัษ์ 6111056605017
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะที ่6 คุณบุษกร ในวนัที ่29 สงิหาคม 2562 เวลา 
9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.19 นางสาววรญัญา รตันวงศ์ 5911011805019
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.20 นายธรีชาต ิพละพงศ์ 6111056721163
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.21 นายชนาธปิ รุง่อนุวงศ์ 6111011940010 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.22 นางสาวชลธรศัมิ ์อุดมวสุรตัน์ 6111056721083
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ถงึนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 
2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ในระบบกองทนุฯ ผา่น 
e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ใน
ขัน้ตอนต่อไปได ้  สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร
02-244-5199
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.23 นางสาวชญาลกัษณ์ ราชมณี 6111011806049
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.24 นางสาวณวพร เสมบุตร์ 6111011480048 แก้ไขเอกสำร

1.ท าหน้าที ่2 ใหม ่ขอ้ 9 เขยีนแค่ชื่อ
สกุลบดิา  2.ท าหน้าที ่3ใหม ่ไมต่อ้ง
เขยีนขอ้ 14   3.ขาดหน้าที ่5 รบัรอง
รายได ้อาชพี ทที างานของมารดา   

4.ขาดกจิกรรมจติอาสา

ห.25 นายพทิวสั จริกุลวฒันกจิ 6111011553014
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะที ่6 คุณบุษกร ในวนัที ่29 สงิหาคม 2562 เวลา 
9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.26 นางสาวณฐัวด ีศรเีพชร 6111011340003
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.27 นางสาวภุมรนิทร ์รเิรอืน 6011011804021
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.28
นางสาวกรกมล ภกัดวีรกจิ
สกุล

6111011445022
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.29 นายนนธิวิฒัน์ บ ารงุสวน 6111056724035 หลกัสตูรใหม่-แก้ไข

ถงึนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562
  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที่
 www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้ 
 สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.30 นายศราวุฒ ิบุญเปียก 6111011804039
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 9.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.31 นางสาวชลดา กนัทา 6111011448023
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 10.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.32
นางสาวศรลัยา กระจ่าง
อรรถชยั

6111011806011
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

ห.33 นายธนพล ตนัทะอธพิานชิ 6111011448050
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 10.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.34 นายศดานนัท ์สายทอง 6111011815004
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 10.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 8.30 น. โต๊ะที ่6 ขอพบนกัศกึษาเพือ่สอบถามตอ้งการกูค้่าครองชพีหรอืไม่
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.35 นางสาวธมนวรรณ ดว้งหริญั 6111011814013
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 10.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.36
นางสาวณฐัสุดา สุวรรณ
กล่อม

6111011809016
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 10.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.37 นางสาวจุฑารตัน์ แกว้มลุี 6111011809043
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 10.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.38 นางสาวพวงเพช็ร นาคเกษม 6111011510020 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ถงึนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์  ถา้ภายในเดอืน
กนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ ในระบบ
กองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปี
การศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ใน
มหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.39 นายอภวิฒัน์ ต๊ะติ๊บ 6111011510010 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.40 นางสาวชลธกิานต ์วนัทอง 6011056160031
รายไดเ้กนิไมผ่า่นเกณฑ์

 กยศ.

ห.41 นางสาวเกวลนิ สมเพชร 6111056721106
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 10.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 11.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.42 นางสาวฟ้าใหม ่ตัง้เจรญิสุข 6111011806053
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 10.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 11.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ถงึนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์  ถา้ภายในเดอืน
กนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ ในระบบ
กองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปี
การศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ใน
มหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

บดิามใีบแจง้รบัเงนิเดอืนประจ า  23,700 บาท คณู 12 เดอืน เท่ากบั 284,400 บาทต่อปี  เกนิสองแสนบาทที่
กองทุนฯก าหนดไว้
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.43 นางสาวอรศิรา ส่องศรี 6111011445064
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 10.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 11.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.44 นางสาวสดิารศัม ีวงสวสัดิ ์ 6111011320007
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 11.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 13.00 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.45 นายนฐัพงษ์ กดมงคล 6111011570002 ตดัสทิธิร์ายใหม่ ยา้ยไปรายเก่า 1ก.1084

ห.46 นายสหรฐั จนัท า 6111011940030
รายไดเ้กนิไมผ่า่นเกณฑ์

 กยศ.

ห.47 นางสาวจุฑามาศ เพิม่สทิธิ ์ 6111011940039 หลกัสตูรใหม่-ครบ

สลปิเงนิเดอืนพ่อ 20,864 คณู 12 เดอืนเท่ากบั 250,368 บาทต่อปี  แมส่ลปิเงนิเดอืน8,185คณู12เดอืน
เท่ากบั98,220บาท  รวมพ่อแม ่348,588 บาทต่อปีเกนิสองแสนทีก่องทุนฯก าหนดไว้

ถงึนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 
2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ในระบบกองทนุฯ ผา่น 
e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ใน
ขัน้ตอนต่อไปได ้  สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร
02-244-5199
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.48 นางสาวเจณสิตา จ าปาจนัทร์ 6111011510018 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.49 นางสาวภชัรวด ีผาตชิยัสทิธิ 6111011510014 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ถงึนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์  ถา้ภายในเดอืน
กนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ ในระบบ
กองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปี
การศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ใน
มหาวทิยาลยั โทร02-244-5199

ถงึนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์  ถา้ภายในเดอืน
กนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ ในระบบ
กองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปี
การศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ใน
มหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.50
นางสาวเบญจรตัน์ เอีย่ม
เขยีว

6111011510025 หลกัสตูรใหม่-ครบ

ห.51
นางสาวธญัยรตัน์ ศรเีมอืง
บุญธาดา

6111011820053
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.52 นายอภสิทิธิ ์มารอด 6111011815009
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 11.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 13.00 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.53
นางสาวบุณฑรกิา ฉายา
วฒันะ

6111011820048
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ถงึนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์  ถา้ภายในเดอืน
กนัยายน 2562  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ ในระบบ
กองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที ่www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปี
การศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้  สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ใน
มหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.54 นายภานุเดช หนูกลบั 6111011570022
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 11.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 13.00 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.55 นางสาวอมติา ขาวข า 6111011570035
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 11.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 13.00 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.56 นางสาวสุชาวด ีจกัสุรางค์ 6111011570026
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 11.30 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 13.00 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.57 นายธรีะพฒัน์ ใสส่อง 6111011553051
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 13.00 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.58 นางสวาธนชัชา ไกรสยมพร 5911011820057
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.59 นายณฐัภมู ิวุฒิ 6111011445094
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 13.00 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.60 นายสุรสหี ์วงษ์ตาฟู 6011011480011
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 13.00 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.61 นางสาวสุธานาถ ศรเีพช็ร 6011011480010 ตดัสทิธิร์ายใหม่ ยา้ยไปรายเก่า 1ก.1085

ห.62 นายวทิติ ขุนศรี 6011056605001
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.63 นางสาวณฐัพร วงษ์แกว้ 6011011553018
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 13.00 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.64 นางสาวสรลัชนา มาตขาว 6111056725011
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 14.00 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.65 นางสาวปัณฑช์นติ มสุกิรตัน์ 6111056724003 หลกัสตูรใหม่-แก้ไข

ห.66 นางสาวเพญ็วสุ นามสนธิ 6111056724016
รายไดเ้กนิไมผ่า่นเกณฑ์

 กยศ.

ห.67 นายนพณฐั เภตรายนต์ 6011011491011
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 14.00 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

พ่อมหีนงัสอิรบัรองเงนิเดอืน 62,900 คณู 12 เดอืน เท่ากบั 754,800 บาทต่อปี  เกนิสองแสนทีก่องทุนฯ
ก าหนดไวต่้อปี  พ่อจะเออรีอ่อกจากงานในเดอืนกนัยายน 2562)

ถงึนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562
  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที่
 www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้ 
 สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.68 นางสาวนริชา นุชยิ้มย่อง 5911011030020
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 14.00 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.69 นายอนนัตศกัดิ ์นามวงศ์ 5911011030016
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 14.00 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.70 นางสวารชัชนก นุชยิ้มย่อง 6111011470005
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 14.00 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.71 นางสาวณชินนัท ์บุญส่ง 6111056990081
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.72
นางสาวกมลวรรณ เกษตร
สนิสมบตัิ

6011011030001
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 14.00 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.73 นายพรีวสั พลเสน 5911011030009
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 14.00 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.74 นางสาวชาลณิ ีหทยัธระ 6111011820059
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.75
นางสาวเจนจริา ด่านตอ้ง
กระโทก

6111011448028 แก้ไขเอกสำร 1.จติอาสา
หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะที ่6 คุณบุษกร ในวนัที ่29 สงิหาคม 2562 เวลา 
9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315



19

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.76
นางสาวกมลชนก สาม
สุวรรณ

6111011804032 แก้ไขเอกสำร

1.ขาดหน้าที ่5 รบัรองรายไดแ้ม ่  2.
ขาดส าเนาบตัรประชาชนของพ่อ   4.
ขาดส าเนาแบบค าขอกูท้ีก่รอกขอ้มลู

ผา่นระบบe-Studentloan

ห.77 นางสาวนนัทกิานต ์เขยตุ้ย 6111011804031
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 14.00 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.78
นางสาวธญัญาเรศ อรญั
วฒันานนท์

6111011814019
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

19 ก.ย.62
เวลา 14.00 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.79 นางสาวปิยะธดิา ตนัชวน 5911012760091
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะที ่6 คุณบุษกร ในวนัที ่29 สงิหาคม 2562 เวลา 
9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.80 นายวรตุ กาญจนดษิฐ์ 6111011480046
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.81 นายอาซซี นนัทค์ณานนท์ 5911056723026
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.82 นางสาวจงรกั กลบัสกุล 6111011553016
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.83 นางสาวขวญัชนก นพรตัน์ 6011011445033
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.84 นางสาวภทัราวด ีหลวงบาน 6111011553045 แก้ไขเอกสำร

1.ท าหน้าที ่5 ใหม ่ไมต่อ้งเขยีนอาชพี
นกัศกึษา  2.ขาดภาพถ่ายรว่ม

ระหว่างนกัศกึษากบัผูร้บัรองจติอาสา
ทีส่่งมา

ห.85 นางสาววศนิ ียามสุข 6111011553022
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.86 นางสาวจติตาพณั ป่ินสุข 6111056721045
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะที ่6 คุณบุษกร ในวนัที ่29 สงิหาคม 2562 เวลา 
9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.87 นางสาวณชัชา วชิพล 6111056724006 หลกัสตูรใหม่-แก้ไข

ห.88 นายแสงตะวนั จนัทรอ่อน 5911011320009
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.89 นางสาวฐติมิา จติรกลาง 6111011809024
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.90 นางสาวจุฑารตัน์ เรอืงพรหม 6111011460100
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ถงึนกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  ถา้ภายในเดอืนกนัยายน 2562
  ยงัไมม่ชีื่อหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  ในระบบกองทนุฯ ผา่น e-Studentloan ที่
 www.studentloan.or.th   นกัศกึษากไ็มส่ามารถท าเรือ่งกูย้มืฯ กยศ.ปีการศกึษา 2562  ในขัน้ตอนต่อไปได ้ 
 สอบถามขอ้มลูเพิม่เติม่ไดท้ี ่โต๊ะที ่6 คุณบุษกร หอ้ง 315 ในมหาวทิยาลยั โทร02-244-5199
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.91 นางสาวกมลวรรณ ปัน่สุข 6111056160109
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 8.30 น.

โต๊ะที ่3 คุณธนยิา ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.92 นางสาวชลลดา คงกพี่ 6111056160110
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.93 นายธนกร ธนาสุทธเิสรี 6111011445099
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.94
นางสาวสุกญัญา ก่อวงศ์
พนิจิกุล

6111011448053
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.95 นางสาวศริดา ดสีมแสง 6111056721131 แก้ไขเอกสำร

1.ขาดรปูถ่ายนกัศกึษา  2.ขาดส าเนา
ทะเบยีนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน
ของน้า 3.ขาดหนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน
ของน้า   4.ขาดหน้าที6่รบัรองว่ามน้ีา
เป็นผูป้กครอง 5.ขาดเอกสาร7-10 ยงั
ไมด่ าเนนิการมาส่ง  6.ขาดส าเนาใบ
เกรด 7.ขาดส าเนาแบบค าขอกูท้ีก่รอก

ขอ้มลูผา่นระบบe-Studentloan

ห.96 นางสาวสุชานนัท ์โทขนัธ์ 6111056721153
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

หากนกัศกึษายงัตอ้งการกู้1/2562 ใหต้ดิต่อแกไ้ขเอกสารกบั
กรรมการโต๊ะที ่6 คุณบุษกร ในวนัที ่29 สงิหาคม 2562 เวลา 
9.00-11.00 น. ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันักศึกษำ รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

           1.  ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด  ล ำดบัท่ี  วนั  เวลำ   สถำนท่ี   เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรท่ีนักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผูก้ ู้ท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให้ “ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 1 และ ผ่ำนเกณฑ ์กยศ.ลกัษณะท่ี 2 ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขัน้ตอนกำรท ำสญัญำ 
ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำสญัญำตำมขัน้ตอนท่ีได้อ่ำนนัน้   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำท่ีประกำศ

           3. ส ำหรบันักศึกษำผูข้อกู้ กยศ.ใหม่ ปี2-5  ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 แล้วนัน้  ไม่มีรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืมตำมประกำศน้ี นักศึกษำ
สำมำรถสอบถำมข้อมลูได้ท่ีศนูยส์นเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตัง้แต่วนัท่ี 19 - 26  ส.ค.  2562  วนั เวลำ รำชกำร

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิกู้ยืม กยศ.รำยใหม่ ชัน้ปีท่ี ปี 2-5   ปีกำรศึกษำ  2562  ภำคเรียนท่ี 1

ห.97 นางสาวจุฑามณ ีหมายรอดดี 6011011796007
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.98 นางสาวจดิาภา ทองมาก 6111056604008
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั

ห.99 นางสาวนภาพร บุญสอน 6111056731002
เอกสำรครบผำ่นเกณฑ ์กย

ศ.ลกัษณะท่ี 2

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 10.30 น.

โต๊ะที ่1 คุณจารวุรรณ 
ทีอ่าคาร 3 หอ้ง 315 
ในมหาวทิยาลยั

ห.100 นางสาวอรณชิ ปรากฎชื่อ 6011011446011
เอกสารครบผา่นเกณฑ ์

กยศ.ลกัษณะที ่1

วนัที ่26 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น.ใหผู้กู้้
รบัเอกสารแจง้ผลการอนุมตัทิีโ่ต๊ะ 7 

คุณสมชยั อาคาร 3 หอ้ง 315

ส่งสญัญาพรอ้มเอกสาร
ประกอบสญัญาในวนัที ่

20 ก.ย.62
เวลา 9.30 น.

โต๊ะที ่2 คุณณฐมน ที่
อาคาร 3 หอ้ง 315 ใน

มหาวทิยาลยั


