
1

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.73 นายธนวฒัน์ บวัชื่น 5911012760119

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.74
นายฉตัรมงคล จง

พลูสุข
5911056723046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์



2

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.75
นางสาวอรจิตรา บวั

สิงห์
5911011448044

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.76
นายจกัรกฤษณ ์

เทือกอุด
5911056160124

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



3

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.77 นายครีี เศรษฐวายุ 6011012760038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.79
นางสาวสุฎาภรณ ์

สายเมอืง
5911011320088

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



4

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.80
นางสาวขนิษฐา ไทย

หวล
5911011814028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.81
นางสาวพรพิชชา 

รตันปินทะ
5911011796067

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



5

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.82
นางสาวมธุริน บุญ

รอด
5911012760251

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.83
นางสาวสุภาพร โต

จุฬา
5911056722071

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



6

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.84
นายฌาญกณัฑ ์

ตนัหยง
5911011553068

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.85 นายณฐัภทัร เอมคุม้ 5911012760212

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



7

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.86
นางสาวอมรพรรณ 

สุขมงคล
5911056723011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.87
นางสาวดรลัรตัน์ ธี

ระชีพ
5911011445035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



8

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.88 นายปิติพงศ ์ปัทมาลัย 5911056722083

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.89 นางสาวสมฤทยั เริงใจ 5911011809020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.90
นางสาวญาณาธิป 

หว่งศรี
5911011540034

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.91 นายธีรภทัร ศิริ 5911056731017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.92
เด็กหญิงธนพร มว่ง

ทิพย์
5911011802066

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.93
นางสาวสุทธิดา โพธ์ิ

ทอง
6011012760018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.95
นางสาววิรญัญา ศรี

บุญเรือง
6111011809004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.96
นางสาวสุกญัญา 

ประยูรทรพัย์
6111011820013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.97
นายสุวิชาน ศรทัธา

คม
6111011802048

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.99
นางสาวณฐัธิรา 

ประดิษฐสุวรรณ
5911011809034

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.100
นายธนวฒัน์ สุข

มงคลชยั
5911056160110

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.101
นางสาวชาลิณี ชยั

ประเสริฐ
5911011804101

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.103
นางสาวศิริเกศ ดวง

บงัเกิด
5911056604042

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.104
นางสาวกญัญารตัน์ 

เอ่ียมสงคราม
5911011540045

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.106
นางสาวณิชารีย ์เอ้ือ

อารียบุ์ญ
6011011470038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.107
นางสาวปวรรตัน์ 

เทียมศรี
5911056150014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.108
นางสาวปวรวรรณ 

เทียมศรี
5911056150016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.109
นายเอกสุวชัร ์จิง

ประเสริฐนิล
6111056721159

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.110
นางสาวปนัดดา ไชย

ศรีสุข
6111056160097

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.111
นายอคัรพนธ์ เพิม่

ต่อศกัด์ิ
6111011802051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.112
นางสาวรุ่งเรือง 

สว่างวงศ์
5911011448061

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.113
นางสาวนันทิยา รอด

เจริญ
5911011804078

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.114 นางสาวจริยา เพ็งพ่วง 5911011814067

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.115
นางสาวสุชญัญา 

สยามนิกร
5911011820104

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.116 นางสาวจริยา ไสยวงศ์ 5911056723077

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.117
นางสาวพนิดา 

วิบลูยป่ิ์น
5911056723039

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.118 นางสาวสลิลา ปุริสาร 5911011470086

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.119
นางสาวอยัลดา ทอง

มา
5911011520020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.120
นางสาวนนทผ์กา 

โสดสกนธ์
5911011806041

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.122
นางสาวกฤติยา วงษ์

แสง
6111011460034

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.123 นายศุภกฤต นีระวงค์ 6111056990057

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.124
นางสาวอารยา แสน

โคตร
6011011553010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.125 นายนิติภมู ิแกว้ขาว 5911056722069

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.126
นางสาวณฐักฤตา 

พนัธุ์เพ็ง
5911011448136

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.127
นางสาววิชชดา 

หลานเศรษฐา
5911011340072

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.128
นางสาวนันทิกานต ์

ขานโคกกรวด
5911056601034

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.129 นายวิษรุต เมน่หวา 5911011940068

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.130
นางสาวมนทิรา 

ทองหนองบวั
5911011940108

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.131
นางสาวธัญญารตัน์ 

ข าดี
5911012760016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.132
นางสาวน ้าเพชร 

สรอ้ยชมภู
5911056160059

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.134 นายจิรพฒัน์ กองกุล 5911011801014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.135
นางสาวนงนภสั รุ่ง

มณี
5911056721139

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



29

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.136
นางสาวกงัสดาล แซ่

ตั้ง
6011011796014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.138
นางสาวณฐัชา หอม

ฟุ้ง
6011011320004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.139
นางสาวประภาสิริ 

อาษาวิเศษ
6011011802002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.140
นางสาววินตา กาเร

วาล
6011011814008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.141 นายณฐัพล พึง่ดี 6011012760023

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.142
นางสาวกฤษณา 

แซ่กว้ย
6111011540042

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.143
นางสาวกญัญณชั สุข

วิจิตร
6011011320006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.144 นายศุภชยั เหลือสง่า 6111011460044

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.146
นางสาวณิชาภทัร 

บุญมาก
6111011340052

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.148 นายมาวิน สุขรุ่งเรือง 5911011030031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.149
นางสาวเพชรลดา 

เพชรแสงดี
5911011540047

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.150
นายนันทวุฒิ ศรียศ

พงศ์
5911056160095

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



35

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.151
นายกนกพล ชิน

นิยมพาณิชย์
5911056722087

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.152
นายศิริพงศ ์

นวลจนัทร์
5911056723031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.153
นายธนพชัร รตั

นพงศว์าณิช
5911056721046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.154
นางสาวณฐันันท ์สิริ

โชควรนันท์
5911012760024

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.155
นางสาวนัทธนัญ 

อุทธสิงห์
5911056722026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.156
นางสาวธิดาพร ศรี

บริบรูณ์
6111011796027

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



38

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.157
นางสาวนริสรา เกิด

ชื่น
6111011553032

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.158 นายโจอ้ี บารีโต้ 6111011814028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



39

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.159
นางสาวกณิศา ปทุม

รตัน์
5911011340019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.160 นางสาวพชัรี ศรีธวชั 5911011802074

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.161
นางสาวณชัชา พร

พนาฤทธิชยั
5911056723071

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.162 นายอาทิตย ์คาวิน 5911056605005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.163
นางสาวพิมพพ์ฒัน์ 

ปัญญโรจน์
5911011540043

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.164
นางสาวกนกวรรณ 

วรรณพรหม
5911056723061

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.165
นายธนวิชญ ์เกศชยั

กุลรตัน์
5911012760064

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.166
นางสาวภทัรนัน 

โพธิผละ
5911056723036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.168
นางสาวสุชาดา เกตุ

จรสั
5911056601062

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.169
นายภริูทศั วิเศษ

สมบติั
5911056721002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



44

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.170
นางสาวปิยะธิดา มะ

ตงั
6011011340019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.171
นางสาวสุธิดา คง

ตระกูลมัน่คง
5911011801059

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.172
นายชชันันท ์หนัน

เรือง
6111011805008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.173
นางสาวสุดารตัน์ ไช

ยะปะ
5911011804100

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.174
นางสาวญาดา ศรี

นพนันท์
5911011809060

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.175
นางสาวสิริรตัน์ พนั

สด
5911011809041

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.176
นางสาวไพรินทร ์

ดวงสี
5911011340066

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.177
นางสาววลัลภา 

นนทก์นัหา
5911011801001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.178 นายวชัรินทร ์ถ่ีถว้น 5911011340045

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.179 นางสาวสุนิตา หาดี 5911012760211

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.181
นางสาววิศลัยา ปาน

แตง
5911011445057

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.182
นางสาวชมลวรรณ 

สะมะแอ
6011056180013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.183
นางสาวณฐัฐา สินธุ์

แกว้
6111011460099

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.184
นางสาวมนิตา 

ลักษมวีณิชย์
6011011491020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.185
นางสาวพิชามนชุ ์

แสนดี
6011011491009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.186
นางสาวกนกพร 

อนิรภยั
6111011809023

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.187
นางสาวศนัศนีย ์

เหล่าแถลง
6111011809042

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.188
นางสาวจีรภทัร ์ฉตัร

มยูรวงศ์
5911011806051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.189
นายพีรวิชญ ์อินทร

ประเสริฐ
5911056721022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.190 นางสาวยู ลาภมลู 5911011804031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



54

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.191
นางสาวปราวีนา กิน

นารี
5911056160031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.192
นางสาวสิริวรรณ โอ่ง

เคลือบ
5911056723057

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.193
นางสาวดวงกมล 

วิเศษ
5911011491023

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.194
นางสาวสุมนทรา ณ

 สงขลา
5911012760106

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.195
นางสาวพรปรียา 

จนัทรทิ์มะนันท์
5911012760086

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.196
นางสาวมาริน มา

ประสพ
5911011448122

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.197
นางสาวณฏัฐิกา 

ตนัติพิบลูย์
6111056725019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.198
นางสาวน ้าเพชร มา

นอก
5911011445105

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.199
นางสาวธัญชนก เฮ็ง

พลอย
5911012760260

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.200
นางสาวกาญจน์ สุ

นารกัษ์
6011056601013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.201 นายฤทธิศกัด์ิ กล า่จีน 5911011520048

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.203
นางสาวณชัชา แตง

สอาด
5911011804044

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



60

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.204
นางสาวชญาณนั์นท์

 พุทธพนัธ์
5911011340089

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.205
นางสาวพรอุษา ขุน

ศรี
6111011553046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.206
นายธนพล สุขุกุมาร

ชาติ
6011011448001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.208
นางสาววราภรณ ์

จนัทึก
6111011540001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.209 นายไตรทศ นวลรอด 6011011541022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.210
นางสาวปภาดา บุตร

จง
6111011491017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.211
นางสาววชัราภรณ ์

พ่อคา้ชา้ง
6111011805004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.212
นางสาวรุจิรา อุยยา

หาญ
6111011553072

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.214
นางสาวปิติกานต ์

ผลสงเคราะห์
6111011491021

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.215
นางสาวพรชิตา 

กิตติธนอานนท์
6111011553030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.217
นางสาวพทัธนันท ์

วชิระวินท์
6111011460071

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.218
นางสาวพรทิพย ์

ชอบกิจ
5911011814071

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.219
นางสาวฆนรส 

มงคลสมบติัศิริ
5911011804095

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.220
นายศุภวิชญ ์โกศล

จนัทรยนต์
6011011541006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



67

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.221
นางสาวกญัญพชัร 

โพธ์ิทอง
6111011553036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.222
นางสาวปัญญามล 

สรารมัย์
6111011553066

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.224 นายชนกนัต ์ขีดขั้น 5911012760103

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.226 นายตะวนั จงทนั 5911056180033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



69

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.227
นายณชัพล ฉ่อย

ทนงค์
5911012760200

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.228
นางสาวปุณณานา 

เอ่ียมดว้ง
5911011320055

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



70

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.230 นายกรกฎ อินทรส์ัญ 5911011802070

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.231
นางสาวกรกนก 

อ่อนนอ้มดี
5911056990067

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.232
นางสาวกนกวลัย ์

ศิลาหอม
5911011814063

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.233
นางสาวณฐิัภาพร 

ดว้งใหญ่
5911056160016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.235
นางสาวปิยฉตัร บุป

ผาวลัย์
5911011030008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.236
นางสาวภาวินี เทียน

สว่างชยั
5911056722048

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



73

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.237
นางสาวสุพรรษา 

พวงนาค
5911056731026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.238 นางสาวพรวิภา ยุงกุล 5911011030025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



74

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.239
นางสาวแพรวพลอย 

เมอืงงาม
5911011804059

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.241
นางสาวจารุวรรณ 

ภาวนาธรรมสุข
5911011520066

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



75

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.242
นางสาวกมลวรรณ 

ชื่นชูจิตร
5911056601019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.243
นางสาวอรอุมา 

ปลอ้งกลาง
5911011510119

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



76

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.244
นายเนติธร พงษ์

พนัธ์ปัญญา
5911011940030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.245
นางสาวคนึงนิตย ์ข า

วงศ์
6011011814013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



77

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.246
นางสาวจารีรตัน์ 

โสภาผล
6011011809015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.247 นายวีรศกัด์ิ ค าภีระ 6111011802014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



78

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.248
นางสาวกญัญารตัน์ 

ต๊ินา
6111011809013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.249
นางสาวทรรศนีย ์

จิตศศิวิมล
5911056990048

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.250
นางสาววิกานดา ศรี

วงัราช
6111056725014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.251
นางสาวกาญจนาพร

 อาคะพงษ์
5911011510110

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.252
นางสาวอญัชดา 

พิมพส์วรรค์
5911011820061

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.253
นางสาวหทยัวรรณ 

พ่วงสุวรรณ
5911011340085

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.254
นางสาวอรกมล 

อรรถกมล
5811011447010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.256
นางสาวสนธยา บุต

ทะโชติ
5911011448040

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.257 นายนที อ่อนโอน 5911056605078

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.258
นางสาววรรณวรี 

บุญยิ้ ม
5911011320049

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.259
นางสาวนภสัสร อ่ิม

พุม่
5911011802022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.260
นางสาววชัราภรณ ์

นอ้ยกรณ์
5911011491046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.261
นางสาวณฐัชยา 

แป้นสดใส
5911056990024

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.262

นางสาวสุขธัชญา

ทิพย ์ปาลกะวงศ ์ณ 

อยุธยา

5911011553071

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



85

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.263
นางสาวพิมลพรรณ 

ปางสุข
5911011520081

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.264
นางสาวเจนฤดี ตรี

กอ้น
5911011340078

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.266 นายณฐัพล บุญฤทธ์ิ 5911056721138

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.267
นางสาวสาธิดา 

สุวรรณศรี
5911011445067

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



87

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.268
นางสาวพิชญา เส็ง

ดอนไพร
5911056160101

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.269
นางสาวกญัญว์รา 

นกฉลาด
5911011448132

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.270
นางสาวกวินตรา 

งอมสะคู
5911056721114

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.271
นางสาวณฏัฐา 

สวสัด์ิศรี
5911011320006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.272
นางสาวปภสัสร 

ปทุมทองฤดี
5911011510080

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.273
นายต่อพงค ์ปฐมสิริ

กุน
5911056721136

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



90

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.275
นางสาวอริศรา 

ปัญณะสมบรูณ์
5911011820058

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.276
นางสาวธัญญาเรศ 

พวงวาสนา
5911011805065

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.277
นายทินภทัร สุมา

มาลย์
5911011510066

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.278
นางสาวจิราภรณ ์

องอาจ
5911011805033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.279 นายธนพนธ์ อุตมะชยั 5911056722050

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.280
นางสาวพลอยพรรณ

 ทองยศ
5911056601022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.281
นายธนานพ ศรี

ตระกูล
6011012760027

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.282
นายฐิตะวนั พนัธุ์ปา

ริชาติ
5911011796070

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.283
นางสาวสุประภา องั

กินันทน์
5911011809046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 1

 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.284
นางสาวพชรพร ผล

มศีกัด์ิ
6111011445086

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.285 นายศิวกร โชติพานัส 5911011805070

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.286 นายธีธัช จนัประภา 5911012760027

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.287
นางสาวณิศศา สาลี

กิจ
5911011553010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.288 นายศราวุธ คงยิ่ง 6011056180003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.289
นางสาวอารดา นิล

งาม
6011056180016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.290
นางสาวณฐัมล ตุม้

เกล
6011011470010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.291
นางสาวศุภาพิชญ ์

พงษ์ประไพ
6011011796002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.292
นางสาวป่ินวดี ทอง

นาค
6111011448049

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



99

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.293
นางสาวชรญัพร 

สมมาตร
6111011460073

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.294
นางสาวเกศินี บุตร

จินดา
6011056605007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.295 นางสาวนิรชัพร มบุีญ 6111056990037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.296 นายพีรณฐั คงฤทธ์ิ 6111011796016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.297 นายทนสาร ช่วยเมอืง 6111011540035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.298
นางสาวธนรตัน์ นิล

วฒันา
6111011809018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.299 นายนิธิ ศิริธร 6111011447013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.300 นางสาวชลิสา สงเสน 6111011320048

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.301
นางสาวศุภรดา ค า

เจริญ
5911056723058

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.303
นางสาวจิตสุภา 

สกนธ์กาญจน์
5911056721038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.304
นางสาวนิศานาถ 

พุทธสุวรรณ
5911011445133

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.305 นายราชวลัลภ ชูศรี 6011011796028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.306
นางสาวภวิษพร 

เอ่ียมสม
6111011460069

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.307
นางสาวมณีวรรณ สุข

เกษม
6111011320017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.308
นางสาวศิริกานต ์

ชนนิยม
6111011320034

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.309 นายกิตติศกัด์ิ กอสาลี 5911056180015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.310
นางสาวจิราพร ศรี

เจริญ
5911011814062

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.311
นางสาววรกานต ์

เจะ๊หมดั
5911011805057

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.312
นางสาวชลธิชา บวั

ทอง
5911011470056

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.313
นางสาวสุชาดา 

ผลิพฒัน์
5911011804098

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.314
นางสาวชลทิชา 

ฤทธ์ิมาก
5911056160068

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.315
นางสาวเพ็ชรรตัน์ 

ศรีสุวรรณ์
6011011796018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.316 นายพีรภาส อน้เล่ห์ 6111011796052

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.317
นางสาวกนกอร 

พาหา
6111011470013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.318 นายสรวิศ คุม้ผล 6111011796018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.319
นางสาวศุภสินี ปรี

เปรม
6111011804043

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.320
นางสาวศุภมาส 

ทิพยวรรณ์
5911056721124

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.321 นายนนภทัร ์ขาวผ่อง 5911011796049

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.322
นางสาวระพีพฒัน์ 

กาญจนพสุ
5911011814003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.323
นางสาวปณิตา หมื่น

ศกัดา
5911011520034

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.324
นางสาวพรสวรรค ์

แขกพงษ์
6111011804014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.325 นางสาวฐานิกา พวงภู่ 5911011553052

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.326 นายพชัรพล เงินยวง 6111011814008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.327
นางสาวจินดา ทะ

วาระคาม
5911056721094

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.328
นายอุกฤษฏ ์ธรรม

วงศ์
5911011460088

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.329
นางสาวรตันาวดี 

ทรพัยสิ์น
5911056723066

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.330
นางสาวเทพวรรณ 

บุญสาน
5911056723033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.332
นางสาวชนนิกานต ์

แสงศรี
6011011491018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.333 นายธนทตั บุญน า 6011012760001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.334
นายกฤษดา บุญมณี

ประเสริฐ
6011011320015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.335
นางสาวอริสา โซซะ

รมัย์
5911056723056

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.336
นางสาวโสรยา ด า

ริหพ์งษ์
5911011805045

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.337
นางสาวประภาส

ภรณ ์เชื้ อชื่น
6011011814012

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.338 นายสหรฐั รุ่งเรือง 5911056990004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.339 นางสาวมณีรตัน์ ลีลา 5911011320030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.340
นางสาวสุวิมล พลู

ลักษณะ
5911011820087

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



122

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.341
นางสาววรรษมน 

โสดา
5911011820091

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.342 นางสาวชลธิชา ผาสุข 5911011820085

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



123

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.344
นางสาวเกวลิน ว่อง

เกียรติถาวร
5911011340074

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.345 นางสาวชลิตา แซ่ตั้ง 6011011448031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.346
นางสาวอนัญญา 

นาคศรีจนัทร์
6011011470037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.347
นางสาวฑิมพิกา 

หมัน่ดี
5911011805037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.348
นางสาวศิริลักษณ ์

วรรณเชฐอิสรา
6111011553026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.349
นายเจษฎา คุณรวม

สิน
6111011802016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย



126

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.350
นางสาวสุภคั ธีระ

ศาสตร์
6011011804007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.351
นายศราธร ประดุง

สุทธ์ิ
6111011470040

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.352
นางสาวอุไรวรรณ 

แกว้พะเนียง
6111011540041

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.353
นายสราวุทธ อินท

รตัน์
6111011445082

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.354
นางสาวแสงอรุณ 

ขาวทอง
5911056990028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.355
นางสาวอาจารี 

ส าเร็จศิริปัญญา
6011056605018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.356
นางสาวเกวลิน 

เชื่อมฉิม
5911011340075

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.357
นางสาวขนิษฐา โภค

ผล
5911056605045

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 1 คุณจารุวรรณ หอ้ง 315 

ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.358
นางสาวสุวรรณา บวั

สุวรรณ์
5911056605075

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.359
นางสาวอภิชญา พึง่

เพ็ชร
5911011445155

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.360
นางสาวจินตนา ฉิม

พาลี
5911011448117

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.361
นางสาวมณีขวญั 

มวีรรณี
5911011814055

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.362
นางสาวปิยะวรรณ 

ทอหนุ
5911011320023

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.363
นายพชรพล กราน

แกว้
5911012760094

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.364
นางสาวนนทฐิ์ชา 

เทียบเฮียง
6111011809010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.365
นางสาวเกศรินทร ์

ป่ินประดบั
5911011804038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.366
นางสาวเมนิษา ชยั

ชนะสูงศกัด์ิ
6111056990126

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.370
นางสาวณิชกมล 

พชัรวงศสิ์ริ
6111011809035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.371
นางสาวนิรชา ทนั

โคกกรวด
5911056731009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.372
นางสาวกนกวรรณ 

แจ่มใส
5911011820093

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.373
นางสาวพลอยไพลิน

 สุขศรีทอง
6111011796012

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.374
นางสาวภณิดา ทอง

สถิตย์
5911011445147

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.375
นางสาวปณิศา โม

ทาน
6111011804037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.376 นายนพรตัน์ ศิริจนัทร์ 5911011940093

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.377 นายณฐัดนัย เบญมซูา 6111011491019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.378
นางสาวณฐัธิดา 

รอดแจง้
6111011540018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.379
นางสาวอุษา น ้า

พลอยเทศ
6111011553060

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.380
นางสาวศิริลักษณ ์

เกตุสุวรรณ
5911011320042

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.381
นางสาวปิยะณฐั 

อ่อนไสว
6011011805005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.382
นางสาวชมพนุูช คง

สมบรูณ์
5911056605050

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.383
นางสาวศิริญาภรณ ์

คานะมี
5911011520055

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.384
นางสาวธันวา จนัทร์

ดวงเดิม
5911056160042

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.386
นางสาวปราณปริยา 

เยสูงเนิน
6111011540046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.387 นางสาวณิศา กนัดี 6111011804003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.388
นางสาวปภสัรา จนั

ทา
6111011802031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.389
นางสาวอภิญญา บุญ

เรือง
5911011804070

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.390
นางสาววนาลี ฤทธ์ิ

งาม
6011012760007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.391
นางสาวพรธิภา 

ผสมทรพัย์
6111056150008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.392
นางสาวณฐันรี บุญ

รอด
6011011553029

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.393
นางสาวเขมสิรา 

ประมงคล
6111011796055

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



146

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.395
นางสาวประภสัสร 

สว่างเนตร
5911011510114

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.396
นายปิยะวฒัน์ แจ่ม

จ ารสั
6111011660005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.397
นางสาวบุญญิตา 

ละครเขต
6111011553049

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.398
นางสาววรญา อ าภา

พรรณ
6111011491026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.399
นางสาวสุภสัรา แพะ

ทอง
5911056605032

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.400
นางสาวดวงนฤมล 

พลภทัรพิเศษกุล
5911011320025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.401
นางสาวสุภสัสรา 

กล่อมอน้
5911011510007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.402
นางสาวอมัพิกา 

ขวญัยืน
5911056731023

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.403
นางสาวธิติมา 

ระเบียบดี
6111011340011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.404
นางสาวปภาวดี บุบ

ผาชาติ
5911011320028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.405 นางสาวจุฬาวลี เสคา 5911011470055

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.406 นายรชต อินทรบุ์ญ 6011011814017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.407
นายอนุวฒัน์ แดง

สว่าง
6111011809036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.409
นางสาวปุญชรศัมิ์ 

รชัตมงคลชล
6111011540055

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.410
นางสาวสลิลทิพย ์

บวัสิทธ์ิ
6111011540044

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.411
นางสาวญาสุมนิทร ์

อุทยา
6111056605034

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.412
นายสิทธินนท ์ธัญ

ลักษณ์
5911011806063

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.413
นางสาวจิตสุภา นัก

เสียง
5911011796068

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.414
เด็กหญิงกนกอร 

พานิชการ
6011011460015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.415
นางสาวขวญัรตัน์ 

แซ่อือ
6111011460017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.416
นางสาววรดา 

วรนันทวงศ์
6111011804002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.417
นางสาวปาริชาติ 

วงศค์ า
6011011802004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.418
นางสาวรุ่งทิพย ์ชู

พินิจ
6111056605019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.419
นางสาวศิรินาฏ อา

นามวงษ์
6111056180031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.420
นางสาววลัญา นาค

ประวติั
6111056180044

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.421
นางสาวนัฐธิยา 

อ่อนศรีทอง
6011011470005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.422 นางสาววิจิตรา ดิสนะ 5911056605044

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.423
นางสาวรติกร เวศ

สุวรรณ
5911011805018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.424
นางสาวกิตติญา นพ

โสภณ
6011011553030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.425
นางสาวณฐัธิดา มุง

บงั
5911011809045

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.426 นางสาวพิยดา กรุณา 5911011553040

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.427
นางสาวชุติมา สุร

พนัธุ์
5911011540040

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.428
นางสาวกนกวรรณ 

ไผ่สมบรูณ์
6011011553003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.429
นางสาวปภาวรินท ์

เต่ือยมา
5911056604035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.430
นางสาวสุชาดา มา้

วมงคล
6111011445105

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.431
นางสาวราตรีพร 

แสนประเสริฐ
6011011796029

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.432
นางสาวศศิวิมล 

ทบัทิมทอง
5911011445122

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.433
นางสาวดวงกมล 

เกตุแยม้
6111011320014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.434
นางสาววลัลภา 

ประสงคสุ์ข
6111011340027

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.435
นางสาวสาวิณี สิงห์

เหมน้
5911011804032

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.436 นางสาวสาลินี พลงาม 5911011804033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.437
นางสาวจิรารตัน์ สุข

เกษม
5911012760063

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.438
นางสาวธัญญารตัน์ 

ฉนัทปราโมทย์
5911011510079

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.440
นางสาวปิยาภรณ ์

ดาราศร
6111056990116

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.441
นางสาวพชัราภรณ ์

ทศัน์สูงเนิน
5911011320069

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.442
นางสาวปาลวี เถ่ือน

สุข
5911056605051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.443 นายสุนทร สุภพิมล 6111011340020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.444
นางสาวสุมติรา ทอง

พระพกัตร์
5911056990073

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.445
นางสาวศิริรตัน์ เชื้ อ

นุ่น
5911056604030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.447
นางสาวรวิวรรณ น า

สันเทียะ
5911011820002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.448
นางสาวลลิตา มงคล

กุล
5911011445146

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.449
นางสาวสุพรรษา 

กลอนกลาง
5911011820089

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.450
นางสาวปฏมิากร 

สุภะสีมากุล
5911011320041

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.451 นางสาวศิริรตัน์ โกสุม 6011056605017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.452 นางสาวอุษณีย ์ปีนอก 6111056605007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.453
นางสาวรชันีกร 

แนะน า
5911056160105

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



174

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.454
นางสาวมาริษา ใหญ่

จนัทึก
5911056605022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.455
นางสาวอญัมณี โชสูง

เนิน
5911011809001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.456
นางสาวเบญญา 

วงศท์องหลาง
5911011804102

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.457
นางสาวมนิตรา 

วอไธสง
5911011340102

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.458 นายพงศกร กุตนั 6111011340029

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.459
นางสาวชญานิศ ศิ

วิลัย
6111011320056

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.460 นางสาวสุพตัรา น ้าค า 5911056605031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.462 นายศิริโชค จงชนะ 5911056601037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.463
นางสาวพชัรพร มุ่ง

บุญ
6111056180029

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.464
นางสาวพรทิพา 

จานดี
6111056150007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.465
นางสาวนันทเนตร 

ยาวสันเทียะ
6011056990012

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.466
นางสาวชลิตา 

เปล่ียนไธสง
5911011320002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.467
นางสาวศยามล บุด

ดา
6011056605019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.468 นางสาวชวกร นิยม 5911056601017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.469 นายศราวุธ แมลงผ้ึง 5911011448101

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.470
นายนวภทัร ์กลอน

ดอน
5911056605002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.471
นางสาวศวิตา บุญ

วนัต์
5911056731005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.472
นางสาวพิมพช์นก 

ยงัทองหลาง
5911056721083

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.473 นายคมกริช มัน่ยืน 5911056721008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.474
นางสาวพิมผกา 

ซ่ือสัตย์
5911056605033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.475
นายอ านาจ 

ชาวเมอืงดี
5911011540012

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.476
นางสาวพณัณิตา 

จ าปาทอง
5911056604008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.477
นางสาวธนัชพร เหมิ

ฮึก
5911011809003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.478
นางสาวนภสัวรรณ 

พวงเพ็ชร
5911011804015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.479
นางสาวสุวิมล บุญ

เชิด
6111056990054

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.480
นางสาววิภารตัน์ 

ซอ้นจนัทร์
5911011460121

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.481
นางสาวสายธาร กูล

รตัน์
5911012760053

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.482
นางสาวฤทยัรตัน์ 

กุลรตัน์
6111011340035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.483
นางสาววรรณวิศา มี

นาม
6111056990110

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.484
นางสาวอุบลวรรณ 

ชุมสิงห์
5911011802003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.485
นางสาววไรรตัน์ 

สายสินธ์ิ
5911011448003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.487
นางสาวรติพร หอม

ขจร
5911056180030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



190

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.488
นางสาวเมธาพร 

ผาดโผน
5911056990082

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.489
นางสาวเยาวลักษณ ์

สีสัน
5911011320057

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.491
นางสาวอารีรตัน์ 

สายกระสุน
6111011320057

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.493
นางสาวนันทพร 

อ่อนปัดชา
6111056605005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.494
นางสาวศิษฎาภา 

ทาระ
5911011520045

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.495 นายจกัรี สลับศรี 5911056150042

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



193

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.496
นางสาวสุนิสา ไชย

โคตร
6111011820020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.497
นางสาวโสภิดา เกต

พงศ์
6111011320026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.498
นางสาวกาญนภา 

กาญจนชาติ
5911056150041

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.499
นางสาวปิยะนุช วงศ์

ขนัธ์
5911011804103

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.500
นางสาวงามลักษณ ์

สมนัพงษ์
6111056150004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.501
นางสาวเกษสิณี บุญ

ร่วม
6011056731002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.502 นางสาวศศินา สุภาพ 6111056990091

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.503
นางสาวอิสราภรณ ์

ทองดี
5911056605057

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.504
นางสาวอญัชญา 

โชคชยั
6111056160067

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.505 นางสาวอารยา รดัช า 5911056722061

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.506 นายชิณกรณ ์เข็มอ่อน 6011056990051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.507
นางสาวพชัราภา สิ

มาขนัธ์
6011056150009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



199

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.508
นางสาวณฐัวดี สอ

พอง
5911011340059

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.509
นางสาวณฐัริกา กณั

หาบุตร
6111056990074

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.511
นางสาวรุ่งทิวา โพธ์ิ

โสภา
5911011320058

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.512
นางสาวปาริชาติ ผล

บุญ
5911056601016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.513
นางสาวปาริศรา 

คณาญาติ
5911011510121

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.514
นางสาวอินทิรา บุญ

คง
5911011510117

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.515
นางสาววรินทร 

มงคลแกว้
5911056990098

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.516
นางสาวอินทิรา นอ้ย

ใส
5911056605027

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.517
นางสาววรชัยา 

จนัทรห์อม
5911011448031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.518
นางสาวศรารตัน์ 

แสงอรุณ
6111011809003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.519
นางสาวปรียานันท ์

สิงหห์ลอด
6111056721031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.520
นางสาวมาลัยทอง 

ขนัธิวตัร
6111011340062

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.521
นางสาวขนิษฐา อปั

กาญจน์
6111011540002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.522 นางสาวปิยพร ค าศรี 5911056990041

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.523 นางสาวศิริพร ผ่องศรี 6111011460049

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.524
นางสาวรุ่งรุจี ราช

แผ่นดิน
6111011470006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.525
นางสาวดวงใจ 

ประทาน
6011011804015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.526
นางสาวปรารถนา 

นาโล
5911011030005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.528
นางสาวผกามาศ 

หมอนค า
6011056601002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.529
นางสาวกฤติยา สาย

ศรี
6111056160134

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.531
นางสาวอารีรตัน์ สุ

โคตร
5911011340103

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.532 นายภมู ิค าทวี 5911012760084

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.534
นางสาวรชัฎา สุทธิ

สน
6011011805006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.535
นางสาวสิรินญา บุญ

สุข
5911011805030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.536 นายชวนันท ์รูข้าย 5911056990078

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.537
นางสาวหงษ์สุดา วร

พุทธ
5911056990013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.538
นางสาววรรณฤดี 

สัญลักษณ์
6011056990011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.539
นางสาวศรญัญา ชู

สกุล
6111056990082

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.540 นายมงคลชยั ป้องยาง 5911056150039

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.541
นางสาวคทัลียา ไข

แกว้
5911056605004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.542
นางสาวพรทิพย ์จนั

ทะบุรม
5911056990037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.543
นายภทัรเวช บ ารุง

เพชร
6111056990107

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.544
นางสาวอุไรวรรณ 

ชีพนุรตัน์
5911056990079

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.545 นางสาวเวธกา โซ่เงิน 5911011445043

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.546
นางสาวสุธิตา บวั

หนอง
6111056605023

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.547
นางสาวสุพตัรา คา้

สมบติั
5911011820082

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.548
นางสาวสุภาพร อิน

อ่อน
5911011802007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.549
นางสาวโสภิตา กอ้น

แกว้
5911056601025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.550
นางสาวณฐัชยา 

สุภาพงษ์
6011056601017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.551
นางสาวจิราพร งา้ว

นาเสียว
6111056180007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.552
นางสาวอลัธิการตัน์

 พิกุลศรี
6111056180011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.553
นางสาวจาริยา พิมพ์

โม ้
5911011820096

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.554
นางสาวนิรชา จุปะ

มะตงั
6011011541015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.555 นางสาวพิยดา อกัษร 6111056180016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.556
นางสาวอภิญญา 

สุทธสนธ์
5911056722063

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.557 นายนนทนันท ์อกัษร 5911056605015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.558 นางสาวดารุณี ภดูานุ 6111056990008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.559
นางสาวจิราภรณ ์

พรมทอง
5911011820112

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.560
นางสาวสุภาวดี 

พินิจมนตรี
6111011340063

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.561
นางสาวพรธีรา สอน

โว
6111056180020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.562
นางสาวชมพนุูช 

วงัพิมลู
5911011460062

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.563 นายสหรฐั ภาณะรมย์ 6011012760036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.564
นางสาวอรญัญาพร 

สุหา
5911056990029

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.565
นางสาวสโรชา แกว้

ค าลา
5911011340080

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.566
นางสาวสุพรรณภกั 

แกว้ค าภา
6111056990069

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.567
นางสาวอรญัญา 

ประทุมมา
6011011805015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.568
นางสาววิไลลักษณ ์

มาโรจน์
5911011510078

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.569
นางสาวอรนิชา อิง

เทพ
6111056605025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.571
นางสาวนฤมล ปิด

ตาลาคะ
5911011340084

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.572
นางสาวเมสินี หมื่น

ยุทธ
5911011320063

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.573 นางสาวนุจรินทร ์ระวิ 5911056605083

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.574
นางสาวลักษณพร 

สายทรพัย์
5911056731016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.575 นางสาวอริศรา ละเวลี 5911056721113

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.576
นางสาวองัคณา 

อ่อนจนัทุม
6111011814022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.577
นางสาวนุชจรินทร ์

ทอนสูงเนิน
6111056605036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.578
นางสาวรพีพรรณ 

มัน่แร่
6111011445043

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.579
นางสาวสุวิมล ทอง

ชิตร
5911011460004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.580
นางสาวทิพวรรณ 

ศรีสาคร
6111056150009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.581 นางสาวศรุตยา ขุนทา 6111011340017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.582
นางสาวรภีพร โพธ์ิ

ทอง
5911056721016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.583
นางสาวปานธิวา 

พรมพฒั
6111056990095

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.584
นางสาวทิพยก์มล สุ

ตะนนท์
5911056605017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.585
นางสาววลัยา อุดม

สุวรรณ
6111011804012

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.587
นางสาวนันทรตัน์ 

คลังจนัทร์
5911056601043

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.588
นางสาวจริยา จรรยา

วาณิชกุล
5911056721056

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.589
นางสาววณิชยา สุข

วงศ์
5911056990083

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.590
นายอภิสิทธ์ิ จิตร

ประสงค์
5911056722080

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.591
นางสาวศศิชา แกว้

เจริญ
5911056150027

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.593
นางสาวรฐัธิดา บุญ

ศรีภมูิ
5911056605001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.594
นางสาวสุดารตัน์ เส

วิสิทธ์ิ
5911011804051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.595
นางสาวปดิวรดัา ค า

สาว
6011011804009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.596
นางสาวอรนิตย ์

ธรรมกุล
5911011809007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.597 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวิชา 6111056180022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.598
นางสาวจุไรรตัน์ 

ทองอินทร์
5911056605026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.600
นางสาวกลัยรตัน์ ใข

ไพวนั
6111056990030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.601
นางสาวปนัดดา 

ปัญญา
6111011340031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.602 นายธนวตัร ์สงจตุัรสั 6111011340001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.603
นางสาวนุชบา เศษ

โสภา
5911056723013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.604
นางสาวลลิตา 

เคร่ืองพาที
5911011445076

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.605
นางสาววรรณิภา 

โพธิเสน
6011011491006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.606
นางสาวทิพยสุ์ดา พล

เสนา
6011056990015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.607 นายเธียรธัช โคกมว่ง 6111056721096

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.608
นางสาวมทันา 

สันโดษ
6111011809029

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.609
นางสาวเกียรติสุดา 

เจริญสุข
6111011448045

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.610
นางสาวกญัญาณฐั 

อปัมระกา
6111056990132

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.611
นางสาวดาปนีย ์อปั

มะโน
6111056990092

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.612
นางสาวกาญจนาพร

 มหาสิงห์
5911011801036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.613
นางสาวอภิชญา 

จนัทรแ์กว้
5911056990060

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.614
นางสาวเบญจมาศ 

อดทน
6111056990119

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.615
นางสาวรตันพร ยม

ศรีเคน
6111056990066

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.617
นางสาวชาลิณีย ์ชา

ระมาลย์
5911011448086

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 2

 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.618
นางสาววรรณวิภา สี

ดาค า
6011056601015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.619
นางสาวสุพรรษา วิ

รุณดก
6011056601020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.621
นางสาวประไพศรี 

อยู่คง
6011011541024

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.622
นางสาวมถุินา อนัท

นิตย์
5911012760156

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.623
นางสาวปวีณา หอม

พะนา
6111011540009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.624
นางสาวอาทิตยา 

พิมพโ์พธ์ิ
6111011796022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.625
นางสาวฐิติกานต ์

คุมสุข
5911011820066

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.626
นางสาวสุพรรญนิกา

 สุทธิพนัธ์
6011011448010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.627
นางสาวศศิธร สีลา

เกตุ
5911056990022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.628
นางสาวสิริยากร 

นอ้มระวี
5911011320090

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.629
นางสาวเสาวลักษณ ์

ถาบุตร
6011056990029

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.630
นางสาวกมลชนก 

ศรีพลัง
5911011340115

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.631
นางสาวสิรินภา ผา

รตัน์
5911011460037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.632
นางสาวอญัชลี โพน

ชดั
5911056990014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.634
นางสาววรรณพร 

พะลัง
5911011809064

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.635
นางสาวสิรินยา จนั

ทะคาม
5911056180039

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.636
นางสาวสุนันทา อา

มาตยม์นตรี
6111056990084

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.637
นางสาวอมราวดี จุ่น

สน
6111056604004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.638
นางสาวอรอนงค ์พล

เยี่ยม
5911011510092

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.640
นางสาวอภชัรา ผล

ผักแว่น
5911011460047

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.642
นางสาวนัทตพร 

โชติพนัธ์
5911011470023

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.643 นางสาวดรุณี จิตจกัร 5911056990080

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.644
นางสาวใบเฟิรน์ 

ไชยมะณี
6011011340003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.645
นางสาวมารตี แจ่ม

สุวรรณ
6011056990046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.646
นางสาวกญัญารตัน์ 

ปรีเลขา
6111056990025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.647
นางสาวเทพธิดา 

หมื่นเดช
5911056722077

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.649
นางสาวปรียาภรณ ์

รามสีดา
5911056605060

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.650
นางสาวพิมลวรรณ 

ขมปัญญา
6111056180026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.651 นางสาวสุนิตา สีมี 6111011340036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



264

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.652 นายชินวุธ โทขนาด 5911011445093

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.653
นางสาวณฐัณิชา เย็น

เหลือ
5911011553020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.654
นางสาวปาริชาติ กะ

นุวงษ์
5911011448135

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.655
นางสาวนันทิยา กา

นิล
6111056990115

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.656
นางสาวจินตนา นา

โสก
6111056990131

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.657
นางสาวมยัมนูา 

กนัทะวงค์
6011056990038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.659 นางสาวศุภิกา ปินมา 6011011445002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.661 นางสาวสุพิชญา กาวี 5911011445053

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.662 นางสาวสรินดา ยืนยงั 6011012760033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.663
นางสาวนวลอนงค ์

ตาฝ้ัน
5911056723062

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.664
นางสาวรชันีกร วงค์

เทพ
6011056990047

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.665 นายชูภทัร มลูอินตะ๊ 6011056721002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.666
นางสาวนารีรตัน์ 

ตะวนัอ าไพ
5911011445074

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.667
นางสาวเพียงดาว ใจ

ชื่น
6111056725008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.668
นางสาวพิจิตรา ตนั

ทา
6111056721130

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.670 นายสวิตต ์ผดุงรตัน์ 6011056180007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.671
นางสาววรรณิศา ตะ

มาแกว้
5911056601020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.673
นางสาวสุทตัตา 

เกาะกลาง
5911056731024

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.674
นางสาวออมสิน ค า

ปาน
5911056605072

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.675
นายสพลดนัย อิสรา

นนทย์ามี
6111056990111

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.676
นางสาวศศิกานต ์

พอใจ
5911056990043

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.677
นางสาวสิริมา หมอ

ป่า
5911056990081

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



275

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.678
นางสาวสุธากร 

กนัทะลือ
5911011804090

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.679 นางสาวศุวิมล ใจแกว้ 6111056180030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.680 นางสาวรุง้ทิวา อนุจร 5911011491044

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.681
นางสาวจิรชัญา 

ละขะไพ
5911056605028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.682
นางสาวพรรณนารา

 ค ารศ
5911011510118

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.683
นางสาวศรณัยพ์ร 

ธะนะดว้ง
5911011540051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.684 นายณฐัพงศ ์ทาพนัธ์ 6011012760029

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.686
นางสาวภสัธิรากร 

กองแกว้
6111011820015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.687
นางสาวปภทัชกร 

สุรินทร์
5911011460018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.688
นางสาวศรวนีย ์รตั

นเรืองศิลป์
5911020660030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.689
นายธรรมเนตร 

พฒันพนูผล
5911011460115

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.690
นางสาวจุฑามาศ 

สารใจ
6111056990038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.691 นายกมล เตชะ 6011011805032

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.692 นางสาวภวิกา ฟองจ า 5911011820034

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.693 นางสาววาสนา นิมซีก 6111011553028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.695 นายบวรนันท ์ธิมนั 5911012760163

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.696
นางสาวเอมวิกา ศรี

จนัทร์
6011056990018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.697
นางสาวปิยะปาณ 

ชาวเวียง
6011056721038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.698
นางสาวศุภิสรา 

แมลงผ้ึง
6011011805014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.699 นายกวินธิดา อารีย์ 5911056721014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.700
นางสาวณฐัชา สุยะ

เหล็ก
5911011445153

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.701
นางสาววาสนา 

เจริญธรรมทศัน์
5911056990086

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.702 นายนัทธพงศ ์ใจผาวงั 6011056160029

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.703
นางสาวปนันดา ใจ

ปินตา
6011011553014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.704
นายมทัธิว ยัง่ยืน

เกษมสุข
6011056160046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.705
นายศิรวิชญ ์กรองมี

คุณ
6111056990033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.706
นางสาวจิรสัยา วนั

ขามป้อม
6111056990128

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.707
นางสาวภริดา แกว้

ประสิทธ์ิ
5911011320051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.708
นางสาวรงัสินี 

ศรีวรรณ
5911056721007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.709
นางสาวพรนภา ค า

นนท์
5911012760249

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.710
นางสาวบุสบา กล่ิน

สุคนธ์
5911012760028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.711 นางสาวเจมจิรา อวิสุ 5911056150004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.712
นางสาวอาทิตยา 

รอดศรีสมุทร
5911011448006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.713
นางสาวดาราวรรณ 

ผิวฉวี
6111011320038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.714
นางสาวเบญญาภา 

สายพรม
6111011460090

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.715
นางสาวโชติกา เขียว

งาม
6111011340046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.716
นางสาวธัญญลักษณ์

 นอ้ยบา้นเก้ิง
6111056180010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.717
นางสาวจนัทกานต ์

เกตุนุช
5911056150003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



294

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.719
นางสาวปรชัญา สุข

ภตูานันท์
6111056721015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.720
นางสาวจุฑามาศ 

ยอดโพธ์ิศรี
5911056601058

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 2 คุณณฐมน หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.721
นางสาวปณิดา 

เฟ่ืองฟุ้ง
6111011320037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.722
นางสาวเจนเนตร 

แสงสุรีย์
6111011820008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.723
นางสาววรรณพร 

นนทิง
6111011804022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.724
นางสาวกนกวรรณ 

ศรีผง
6111011340022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.725
นางสาววิมลรตัน์ 

จบศรี
5911056150011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.726
นางสาวสุดารตัน์ 

ลาโภ
5911011448099

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.727
นางสาวพรนิภา 

ทรพัยป์ระเสริฐ
6111056725020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.728
นางสาวนันทิกา จบ

ศรี
6111011820042

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.729 นางสาวสุนันทา แจง้ดี 6111056160096

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.730
นางสาวกรรณณิกา 

พรรณรายณ์
5911056601036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.731
นางสาวนัทจิรา แสง

อินทร์
5911011820109

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.732 นายธีรวุฒิ ใบวิวฒันา 6011011804016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.733
นางสาวปิยนุช ดว้ง

รกัษา
6111056990077

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.734
นางสาวศศิธร ทา้ว

ลอม
6011011814004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.735
นางสาววชิราภรณ ์

ขุนทอง
5911056601039

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.736 นางสาวสุนิศา อยู่ศิริ 5911012760077

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.737
นางสาววรนิษฐา 

อ่อนศรี
6111011553004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.739
นางสาวพชัราภา สุข

สะบาย
6111056990133

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.740
นางสาวธนภรณ ์

สอนมี
5911011802038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.741
นายไกรภพ จนัทร์

กอง
5911012760073

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.742 นายอธิวฒัน์ ฮวบนวม 6111056721123

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.743
นางสาวปิยาพชัร คม

ข าหนัก
6111056990099

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.744
นางสาววิลัยวรรณ 

ศรีโสม
5911012760074

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.745
นางสาววรพรรณ 

เกตุขุนทด
6111011445055

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.746
นางสาวกญัญาวีร ์

ทรพัยเ์จริญ
5911056990008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.747
นายโจนาทาน สมธิ 

คงเจริญ
6111011802004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.748
นายวายแอต สมธิ 

คงเจริญ
6111011809002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.749
นางสาวกนกวรรณ 

พลคร
6111011540023

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.750 เด็กชายชวลิต บุญคง 5911011460124

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.751
นางสาวฌชัฎา แสง

ขาร
5911011030003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.752
นางสาวสมฤทยั บุญ

เล็ก
5911011510102

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.753
นางสาวสุชาวดี อิน

บุญเชิด
5911056731025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.754 นางสาวลัคนา เจริญ 5911056990062

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.755
นายภาณุวฒัน์ ตนั

จียบุ์ญย์
5911056722086

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.756 นายธนพฒัน์ ใจใหญ่ 5911056990091

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.757
นางสาวปรียานุช แซ่

อุ่น
5911056180034

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.758 นางสาวสุรนันท ์ใจดี 5911011030004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.759 นางสาวอรญา มศีรี 6011056605021

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.760
นายปุราเชษฐ์ 

จนัทมนิ
5911011445172

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.761
นางสาวณนัทนา สา

รีนอ้ย
6111056990053

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.762
นางสาวเสาวลักษณ ์

สุขย่น
5911011809027

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.763
นางสาววรญัญา ศรี

จนัทร์
5911056150044

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.764
นางสาวจุฑารตัน์ 

พิมพภ์าพ
6011056990033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.765
นางสาวรุ่งนภา 

เอ่ียมหน่าย
5911011809006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.768 นางสาวสุพตัรา แซ่ล้ิม 5911056990047

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.769
นางสาวสุกญัญา สม

ประสงค์
5911056605037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.770 นางสาวจิตรา โงว้หลี 5911056604029

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.771
นางสาวนัยรตัน์ นิธิ

โชติชยัเลิศ
6111011802041

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



319

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.773
นางสาวประภากร 

ราชฐาน
5911011510018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.774
นางสาวภาคนีิ รุ่ง

สว่าง
5911056180021

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.775
นางสาวสุพิชชา เดช

ธนู
6011011448036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.778
นางสาวเต็มฟ้า พล

โยธา
5911011520065

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.779 นายวสุรตัน์ พุทธา 5911011940081

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.780
นางสาวธัญญารตัน์ 

อ่ึงไพร
6011011796012

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.781
นางสาวสริตา เรือง

จินดา
6111011796038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.782
นางสาวประทุมทิพย์

 พุม่นาค
6111011460063

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.783
นายวิศุทธ์ิ กิจธนา

พรอนันท์
5911011802005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.784
นางสาวปัทมา จรูม

เคลือ
5911011805054

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.785 นายจิรวฒัน์ บวัไสว 5911056722005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.786
นางสาวเนตรสกาว 

จนัทน์หอม
5911011445100

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.787 นางสาวอมติา อ่ิมบุญ 5911011820108

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.788
นางสาววนัชนก เกตุ

แกว้
5911056723064

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.789
นางสาววรรษา 

พากเพียร
5911056722054

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.790 นายนพรตัน์ แสงหริญั 5911011802009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.791 นายศิวกร กรุดทอง 6011011796005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.792
นางสาวธัญวรตัม ์คง

วิจิตร
6011011491008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.793
นายอนัตตา โนนทะ

ศรี
6011011802005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.794 นายธนภทัร เพชรทิม 6111056160069

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.795
นางสาวสิเนหา 

เกียรติศิริ
6111011448061

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.796
นางสาวธนิตา ธเนศ

กิตติพงศ์
6111011804016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.797
นางสาวกาญจนา 

พงักุ่ย
6111011814001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.798
นางสาวรสรินทร ์

เฮงสงวน
6111011820065

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.800
นางสาววราภรณ ์

ชา้งเขียว
5911056150091

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.801
นางสาวกาญจนา โต

ไร่
5911011447011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.803
นางสาวณฐัวดี 

ประเสริฐบุณย์
6111056721055

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.804 นายสิทธิชยั มว่งแกว้ 5911011940096

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.805
นางสาวมณฑิฌาย ์

ลีรเศรษฐากร
5911011814061

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.806
นางสาวศิริพร 

ส าราญวงษ์
5911011820022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.807
นางสาวลักษมณ ชิณ

วงค์
6011012760016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.808
นายพินิพนัธ์ ค า

อินทร์
6111011540024

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.809
นางสาวธนพร เสนา

บุตร
6111056990088

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.810
นางสาวนุชสรา ภาร

วิจิตร
5911011340014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.811
นางสาวธนัญญา 

พนมกิจเจริญพร
5911056722024

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.812 นายภาราดร กลัพงษ์ 5911011836028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.813
นางสาวณฐัพร ยอด

เพชร
6111011553082

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.814
นางสาวภทัรศยา 

เกิดหริญั
6111011802017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.815
นางสาวศิริพรรณ 

อุบลราช
5911056605025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.816 นางสาวภาวิณี มฤีทธ์ิ 5911056605036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.817
นายกิตติศกัด์ิ พุฒ

พิมเสน
5911011940115

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.818
นายภทัรพล กลัน่

ควูฒัน์
5911056150036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.819
นางสาวณฐัธิดา 

ยวนจิตต์
5911011340036

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.820
นางสาวกนิษฐา 

พ่วงพรหม
5911012760250

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



341

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.821 นายณชัพล ศรพรหม 5911011510058

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.822
นางสาวสิริลักษณ ์

ทองโต่น
5911011510097

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.823
นางสาวสุพรรษา 

มากส าลี
6011056601016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.824
นางสาวกาญดารตัน์ 

เพ็งสุวรรณ
5911011806048

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.825
นางสาวจนัทิมา 

จนัทรศ์รี
5911011806022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.826
นางสาวณนฐกานต ์

วงษ์ทองดี
5911011030012

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.827
นางสาวรุจี ศรีพนม

วนั
5911011553035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.828
นายพีรบรูณ ์วรากร

พิชิตศกัด์ิ
5911011940014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.830
นางสาวเสาวลักษณ ์

สมบรูณ์
5911011804056

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.831
นางสาวน ้าออ้ย สุข

เจริญลาภ
5911011801009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



346

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.833
นางสาวสุกญัญา ศุภ

เกต
5911011448095

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.834
นางสาวเพียงดาว 

องอาจ
5911011460006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.836
นายภทัรพงศ ์พุคคะ

บุตร
5911011470057

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.837
นางสาวนิภาวรรณ 

ฮวงถนอม
5911056723009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.838
นางสาวสาธิดา ทอง

เนาวรตัน์
5911011940058

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.839
นางสาวณฐัฐา ฤทธ์ิ

ส าเร็จ
6011011448037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.840
นางสาวณฏัฐิกา คง

มาก
6111011445060

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.841
นางสาวอินธิรา เลา้

เกร็จ
5911011805025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา 15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.843 นายณรงคช์ยั แขเขียว 5911012760011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.844
นางสาวนุชนารถ 

ยมนา
5911011510109

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.845
นางสาวพรพรรณ 

ฉตัรแกว้
6011011805012

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.846
นางสาวพรรณราย 

ฉตัรแกว้
6011011805013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.847
นางสาวจนัทิมา 

ทรงหยง
6111056180046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.848
นางสาววชิรินทรา 

ค านนท์
5911011804054

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.850
นางสาวธนัทชพร 

เขียวเจริญ
5911011806049

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.851
นางสาวจุฑามณี เส

ประโคน
6011011553004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.852
นางสาวอมรศรี มัน่

ทอง
6011056605008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.853
นายเจริญชยั เจีย

ส าราญ
5911056160006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.854
นายประสิทธ์ิพร 

โคว้สกุล
5911011801016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.855
นายปฏภิาณ ชอบ

ประดู่
5911012760206

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.856
นางสาวภทัรภร 

ตะลุ่ม
5911012760149

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.857
นางสาวพทัธมน 

คุณประดิษฐ์
5911011520030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.858
นางสาวกนกรกัษ์ 

หลักค า
5911056604007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.859
นางสาวพิมพนิ์ภา 

ชะวาเขียว
5911011340044

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.860 นายกิรติ แดงสด 5911011445025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.861
นางสาวกิตติยา วารุ

รตัน์
5911056150021

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.862
นางสาวชนิตา งาม

ยิ่งสกุล
5911012760038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.863
นางสาวเจลิกา ล้ิมนุ

รกัษ์
5911012760138

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



360

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.864
นางสาวอภสัริญญา 

เร่ิมยินดี
5911011445128

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.865
นางสาวกญัจน์ชุติมา

 อินจินดา
5911011820111

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.866
นางสาวธัญญลักษณ์

 พนัธ์ทองดี
6011056721001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.867
นางสาวกาญจนาพร 

เทพเทียน
6111056990063

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.868
นางสาววิไลลักษณ ์

วิเศษวงศษ์า
6111011553068

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.869
นางสาวอมรรตัน์ 

รอบรู ้
6111011836020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.870
นางสาวสุจิตรา เนต

อนันต์
6111011445044

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.872
นางสาวศศิวิภา ชา

ติศิริ
5911011340027

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.873 นางสาวอรวี นวนิรมล 5911056601052

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.874
นางสาวภทัราภรณ ์

แดงละมา้ย
6011056605004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.875
นางสาวปัณณพร ชุบ

เล้ียง
6011011805001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.876
นายพาณิชพล นิล

นวล
5911011448027

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.878
นางสาวสิรีธร เกตุ

ทอง
6011012760039

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.879 นางสาวพิชญา ดีเด่น 5911011320001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.880
นางสาวชมพนุูท 

นามแสง
5911056160019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.881
นางสาวปัญญาพร 

บุษษะ
6011011553006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.883
นางสาวณิชกานต ์

วิชิตกูล
6011011805022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.884
นางสาวอุษณีย ์มว่ง

ใหม
5911011540002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.885
นางสาวกนกวรรณ 

ฉุยฉาย
5911011520035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.886
นางสาวเสาวลักษณ ์

อภิวนัท์
5911011320015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.887
นางสาวนิศาชล 

สุวรรณทิพย์
5911056722067

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.888 นายสุทธิพร คงรกัษ์ 5911011804037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.890
นายพีรพนัธ์ ศรีวิชยั

แกว้
5911011820084

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.891 นางสาวรุจิรา ไชยกิจ 6111011448020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.892
นางสาวปนัดดา หงษ์

เลิศ
5911056605013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.893
นางสาวเพ็ญนภา 

เพชรชนะศึก
6011011460012

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.894
นางสาวเบญจวรรณ 

ใฝบุญ
6111011340026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.895
นางสาวขวญัจิรา 

เพชรอาวุธ
6111011470061

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.896 นางสาวเกศรา หนูด า 6111011460062

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.897
นางสาวรตันาภรณ ์

ชลสินธุ์
5911056722042

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.898
นางสาวละออรตัน์ 

ฉวีภกัด์ิ
6011011448025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.899
นางสาวสุพตัรา ศร

หลา้
6111056180015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.900
นายณฐัวุฒิ แพทย์

นาดี
6111056721028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.901
นางสาวศิริวรรณ ศรี

ระษา
5911056180009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.902 นายวรเดช สังขว์รณ์ 5911011806024

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.903
นางสาวจิรชัญา 

ปลอดทุกข์
5911011470031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.904
นางสาวเลอลักษณ ์

หมกทอง
5911011804021

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.905
นางสาวปรมาภรณ ์

ลือแลว้
5911012760236

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



379

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.906
นางสาวกลัปังหา 

แป้นถนอม
5911011460026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.907
นางสาวปาณิสรา 

บรูณช์นะ
5911012760262

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.908
นางสาวสุวพชัร 

สุภาพร
6011011804025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.909
นายพลภทัร พรหม

สมบติั
6011011460011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.910
นางสาวนุชจิรา มาก

ผล
5911011805016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.911
นายธรรมรตัน์ 

ทรายขาว
5911056722018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.912
นางสาวจารุวรรณ 

ตนัสกุล
5911056731018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.913
นางสาวธวลัรตัน์ 

แสงรตัน์
5911011340069

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



383

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.915
นางสาวอภิชญา 

อินทสุวรรณ์
5911056721153

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.916
นางสาวนฤมล นันท

การ
5911056160130

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.917
นางสาวจุฑามาศ 

เผือกผ่อง
6111011470042

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.918
นางสาวนภสัสร 

ครองยุติ
6011011796025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.919
นายบณัฑิต ดวง

สุวรรณ
6111011802011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.920 นายสถิตย ์เดียวจรสั 6111011447015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.921 นางสาวไพลิน ข าชยั 6111056180032

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.922
นางสาวณฐักมล กุล

พนัธ์
6111011553034

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.923
นางสาวปุญญิศา ศรี

สุข
6111056725004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.924
นางสาวปัทมวชัร ์ชู

เชิด
6111011809015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.925
นายภทัรชยั เพชร

รตัน์
5911056721051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.926
นางสาวกรรณิการ ์

อยู่ทองดี
5911011814039

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.927 นายภานุวตัร ชูราศรี 5911056150013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.929 นายกรกช บวัก่ิง 5911011940076

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.930
นางสาววิลาสินี สุ

วิสุทธ์ิ
5911011340073

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.931
นางสาวศุภนิดา แป้น

เจริญ
5911056723025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.932
นางสาวภทัธิมา คง

ทอง
5911011320048

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.933 นางสาววิษา เชื้ อแขก 5911011340070

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.934
นางสาวธิดา กงัวาน

สุระ
6011056180009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.935
นางสาวรุ่งทิพย ์

พรหมสวสัด์ิ
6111011448046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.936
นางสาวแคทรียา 

ระฆงัทอง
5911012760123

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.937
นางสาววณัณิตา เงา

ศิลป์ชยั
5911011553015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.938
นางสาวนรารกัษ์ 

เพชรรกัษ์
6011011820033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.939 นายอภิสิทธ์ิ ฉิมนิกร 5911011940109

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.940
นางสาวจนัทรจ์ิราพร

 แสงงาม
6111011809039

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.941 นายภานุพงศ ์จารีมุข 5911011520024

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.942
นางสาวกาญจนา 

เกตุแกว้
5911056160087

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.943 นายกรวินท ์ชยัเชื้ อ 5911011030017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.944
นางสาวรสสุคนธ์ 

บุศนุกูล
5911056180040

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.945 นางสาวจุรีรตัน์ สาถัว่ 6011011820011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.946
นางสาวลิลาวรรณ 

พิริยะไพศาล
6111011340021

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.947
นางสาวอาทิตยา 

แกว้ชล
6111056990134

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.948
นางสาวดวงเนตร 

ชาติพิมาย
5911056990055

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.949 นางสาวนูรีซมั ยะโกะ 6011011836012

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.950
นางสาวกนกนันท ์

ไชยวงค์
5911011320033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.951
นางสาวฉตัรแกว้ 

ชอบงาม
5911056605043

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.952 นายอรรถพล ผดุง้กูล 5911012760152

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.953
นางสาวกนัตก์นิษฐ์ 

ขุนทอง
5911012760273

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.954
นายปิยวฒัน์ 

สงเคราะห์
6011012760030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.955
นางสาวมสัตรูร่า วา

ฮับ
5911011806019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.956
นายธนยศ ไชยธรรม

เดช
6111056721143

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.957
นางสาวกนิษฐา ไชย

ประสิทธ์ิกุล
6011011809008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.958
นางสาวพิมวดี 

ประจ าคา่ย
6011011814016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.959
นางสาวศรญัญา รอ

เสนา
6111011445066

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.960
นางสาวปัญญดา 

ผลาสิงห์
6111056721007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.961
นางสาวอุไรวรรณ 

นาคสง่า
5911011809070

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.962
นายภานุพงศ ์รตัน

ดิลก ณ ภเูก็ต
5911011445084

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.963
นางสาวสุทธิดา ทอง

โอ
5911011340114

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.964 นางสาวสุนทรี หนูเซ่ง 5911056160014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.965
นายไพริทชั จนัทร์

เพชร
5911011805061

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.966
นางสาวสุภสัสรา 

ช่วยเรือง
6011012760010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.967 นายจีรวฒัน์ ชุมคง 5911011540023

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.968 นางสาววรนุช จิตหลัง 6111056605028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.969 นายภาณุกร สุขจิตร 6111056160121

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.970
นางสาวธันญาณี คช

หาญ
6111011445051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.971 นางสาวสุนิษา นุรกัษ์ 5911011820060

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.972 นางสาวสุทธิดา ชูดว้ง 6011056601019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.973
นางสาวโสภิตา 

ดว้งคต
6011011820016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



412

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.974
นางสาวพรรณวิสา ชู

เมอืง
5911011340007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.975
นางสาวอภิญญา 

ไกรทอง
5911011340018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.976 นางสาวเจนจิรา ชูช่วย 5911011340060

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.977
นางสาวสาวิณี คง

เขียด
6011011320010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.979
นางสาวรุซยันีย ์ซาฟี

อีน
6111011540016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.980
นางสาวอารีนา สนา

บารา
6011011340020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.981
นางสาวฟาเดีย 

เจะ๊โมะ๊
6011056180015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.982
นายพชัรกิตต ์รตัน

ถาวร
5911011809028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.983
นางสาวนูรีซนั ดือ

ราแม
6011011809013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.984 นางสาวฮุสนา เจะ๊โซะ 6111011809031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.985
นางสาวนูรีมาน สะ

มะแอ
6011011809003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.986
นางสาวธนัชชา 

เฟ่ืองงามพร
5911056722043

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.988 นายนิธิศ คุม้เดช 5911056150040

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.989
นางสาวนิอามานี 

มะกาเจ
5911011820083

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.990
นางสาวนัสรี นัครา

เรือง
5911011806072

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.991
เด็กหญิงมณัฑนา สะ

แลแม
6111011320052

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



420

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.992
นางสาวนารีมะห ์วา

โลง
6011011809006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.993
นางสาวฟาตอนะห ์

มามะ
6111056150005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.994 นางสาวซูพียะ ยะโกะ 6011011809005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.995 นายอซัฮา ลาเตะ๊ 6111056180050

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.996
นางสาวชนาธิป 

ดรอนิง
5911011553059

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.997
นางสาวรมณัยา ปะ

ลาวนั
6011056601005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



423

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.998
นางสาวนูรุสซาฟีนี 

มะเกะ
6111056990089

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.999
นางสาวซอฟาวาตีย ์

บินยูโซะ
6111011540037

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1000

นางสาวกนกกร ถึง

พุม่
6111011802013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1001

นางสาวทิพานัน บวั

เด่น
5911056990059

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



425

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1002
นายวรพล ทองโสภา 5911011470054

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1003

นางสาวกชพรรณ 

ไชยชยั
5911011445061

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1004
นายอนุสรณ ์รูต้ะกูล 6111011820035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1005

นางสาวพิมประภา 

จิตตรีรตัน์
5911011448011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



427

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1006

นางสาวนันทิยา 

สุวรรณแสวง
5911011470089

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1009

นางสาวจุฑามาศ ล้ิม

วงษ์
5911011809039

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1010

นางสาวณฎัฐณิชา 

จนัทรส์ว่าง
5911011802040

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1011

นางสาวปาริฉตัร 

เจริญทรพัย์
5911011340051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1012

นางสาวอินทิรา กาส

เส็น
5911011320089

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1013

นางสาววนาลี รกัษา

เชื้ อ
5911011446032

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1014

นางสาวนฤมล กะ

การดี
5911011446020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1015

นางสาวสุดารตัน์ 

เกตุจนัทร์
5911011446102

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1016

นางสาวนุตประวีณ ์

โชติมานะชยัเจริญ
5911011446015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1018

นางสาวสราพรรณ 

จนัทรง์าม
5911011446052

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1020
นายวรวุฒิ ลีอุต 6011011446022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1021

นางสาวนฤมล ค า

พนัธ์
5911011446093

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1022

นายธนเกียรต์ิ วชัระ

สุขโพธ์ิ
5911011446030

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1023

นางสาวพรรณนภา 

โชติยา
6011011446024

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1024

นายศรณัย ์ทรพัย์

สุวรรณ
6011011446004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1026

นางสาวกวินทิพย ์

ระแหง
5911011446119

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1028

นายอษัฎาวุธ 

เหมอืงอุ่น
6011011446006

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1031
นายอนุชิต ระโหฐาน 5911011446088

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1032

นางสาวอารีรตัน์ นว

นิรมล
5911011446055

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1034

นางสาวอรอนงค ์สุ

ชาติพงษ์
5911011446124

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1035
นายสรวิชญ ์บุญมาก 5911011446098

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1036
นายณฐัพล ชาญสัจจา 6011011446005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1038

นางสาววิไลวรรณ 

มุกมนั
6011011446019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1039
นางสาวภาสิณี ชูเกษร 6111011570004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1040

นางสาวอรประภา 

จอยวงศ์
6111011480007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1042

นางสาวลักษิกา 

บุญญะเสนีย์
6111011661001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1043

นางสาวกญัชลิกา 

ศรีค า
5911011570088

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1044

นางสาวปาริชาติ 

บางเหลือ
6111011480043

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1045

นางสาวสุภาพร 

อ่อนแฮน
6011011510004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1046

นางสาวอาภสัรา 

เต่าทอง
5911011570035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1047
นางสาววิภา ทองค า 6111056724018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1048
นางสาวมณฑิตา จนัที 6011011510001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1049
นายศิขรินทร ์ดว้งเงิน 6111011570019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1050

นางสาวฑาริกา นวล

รกัษา
6011011805007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



444

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1051

นางสาวลดาวลัย ์

หวงัมาน
6111056180049

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1052

นางสาวศิวพร สี

หมอก
5911011570107

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1053
นายชยัธัช สุริยะ 5911011570101

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1054

นางสาวยุพารตัน์ 

ฝ้ันตะ๊
6011011804010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



446

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1055

นางสาววรดา อ่ิม

ทรพัย์
5911011570085

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1057

นางสาวธัญญพร 

วงศพ์ราหมณ์
6111011340015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1058

นางสาวสุรญัชนา 

บวัจนัทร์
6111011445104

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1059

นางสาวมซัเราะห ์

กากะ
6111011570041

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1060

นางสาวกิตติญา 

เกิดโภคา
6111011940009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1061

นางสาวปิยรตัน์ 

จนัทรห์อม
6111056724015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1062
นายภราดา ทารพนัธ์ 6111011480001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1063
นางสาวสรญา วงสา 6111011480041

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1064

นางสาวประกาย

เพชร จนัทะสิงห์
6111011470019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1065

นางสาวภทัรวดี ภคั

ภาสวฒัน์
5911056605062

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1067

นางสาวปริญญา สุว

คนธ์
5911011570026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1069

นางสาวมาลิณี เสน

เกล้ียง
5911011570072

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1070

นางสาวสิริปภสัสร 

กล า่เลิศ
5911011570067

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1071
นายฐิติพงษ์ หอมขจร 5911011570049

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



453

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1072
นายรณชยั พลขุนทด 6111011820041

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1073

นางสาวเนตรชนก 

บุญข า
6111011510015

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1074

นางสาววิภาวรรณ 

ตน้ศิริ
6111011510017

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1075

นางสาวสุทธิดา 

นามภกัดี
6111011815010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1076
นายชลธร บุญอินทร์ 6111056990100

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1077

นางสาวประภาพร 

ขุนสุนทร
6111011480004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



456

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1078

นางสาวณฏัฐณิชา 

สก๊อต
6111011480020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1079

นางสาวอณศัยา 

ศิริพรสวรรค์
6111056724005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1081
นายนิติพนฐ์ ศรีภกัด์ิ 5911011570025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1082

นางสาวจิตปุญญ 

เขียวแกว้
5911056722082

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1084
นายนัฐพงษ์ กดมงคล 6111011570002

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1085

นางสาวสุธานาถ ศรี

เพ็ชร
6011011480010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1086
นางสาวอลิตตา แลบวั 5911011446070

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

1ก.

1087

นางสาวภทัทิยา 

มงคลบุตร
6111011815001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 6 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 3คุณธนิยา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.1 นายสิทธิกร กินนิน 6111011814014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.3
นางสาวดวงมณี 

บานแยม้
6111056721023

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.4
นางสาวภคัจิรา ขลัง

ธรรมเนียม
6111056721022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.5
นางสาวณิชชาวีณ ์

อธิภทัรวิสิทธ์ิ
6111011815005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.6 นายพิพฒัน์ บวัมนั 6111056721129

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.9
นางสาวชลดา พารา

รกัษ์
6111011340057

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.10 นายนนทตั เหงิขุนทด 6111011480045

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.11
นางสาวสุพรรษา สม

รูป
6111011480016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



464

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.13
นางสาวอารีบุตร 

เส็งประชา
6111011480003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.16 นางสาวปิยอร กล่ินท 6111011480038

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.17
นางสาวชนากาญจน์

 แผนสมบรูณ์
6111011553070

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.19
นางสาววรญัญา 

รตันวงศ์
5911011805019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.20 นายธีรชาติ พละพงศ์ 6111056721163

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.21
นายชนาธิป รุ่ง

อนุวงศ์
6111011940010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



467

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.22
นางสาวชลธรศัมิ์ 

อุดมวสุรตัน์
6111056721083

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.23
นางสาวชญาลักษณ ์

ราชมณี
6111011806049

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



468

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.25
นายพิทวสั จิร

กุลวฒันกิจ
6111011553014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.26
นางสาวณฐัวดี ศรี

เพชร
6111011340003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



469

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.27
นางสาวภุมรินทร ์ริ

เรือน
6011011804021

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.28
นางสาวกรกมล 

ภกัดีวรกิจสกุล
6111011445022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



470

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.29
นายนิธิวฒัน์ บ ารุง

สวน
6111056724035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.30 นายศราวุฒิ บุญเปียก 6111011804039

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.33
นายธนพล ตนัทะ

อธิพานิช
6111011448050

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  10.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.34
นายศดานันท ์สาย

ทอง
6111011815004

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.35
นางสาวธมนวรรณ 

ดว้งหริญั
6111011814013

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.37
นางสาวจุฑารตัน์ 

แกว้มุลี
6111011809043

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



473

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.38
นางสาวพวงเพ็ชร 

นาคเกษม
6111011510020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.39 นายอภิวฒัน์ ตะ๊ต๊ิบ 6111011510010

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.41
นางสาวเกวลิน สม

เพชร
6111056721106

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.42
นางสาวฟ้าใหม ่ตั้ง

เจริญสุข
6111011806053

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



475

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.43
นางสาวอริศรา ส่อง

ศรี
6111011445064

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.44
นางสาวสิดารศัม ีวง

สวสัด์ิ
6111011320007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.47
นางสาวจุฑามาศ 

เพิม่สิทธ์ิ
6111011940039

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.48
นางสาวเจณิสตา 

จ าปาจนัทร์
6111011510018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.49
นางสาวภชัรวดี ผาติ

ชยัสิทธิ
6111011510014

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.50
นางสาวเบญจรตัน์ 

เอ่ียมเขียว
6111011510025

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  11.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.52 นายอภิสิทธ์ิ มารอด 6111011815009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.54 นายภานุเดช หนูกลับ 6111011570022

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.55 นางสาวอมติา ขาวข า 6111011570035

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.56
นางสาวสุชาวดี จกั

สุรางค์
6111011570026

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.57 นายธีระพฒัน์ ใสส่อง 6111011553051

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.59 นายณฐัภมู ิวุฒิ 6111011445094

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



481

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.60 นายสุรสีห ์วงษ์ตาฟู 6011011480011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.63
นางสาวณฐัพร วงษ์

แกว้
6011011553018

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



482

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.64
นางสาวสรลัชนา 

มาตขาว
6111056725011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  13.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.65
นางสาวปัณฑช์นิต 

มุสิกรตัน์
6111056724003

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



483

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.67
นายนพณฐั เภตรา

ยนต์
6011011491011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.68
นางสาวนิรชา นุชยิ้ ม

ย่อง
5911011030020

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



484

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.69
นายอนันตศกัด์ิ นาม

วงศ์
5911011030016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.70
นางสวารชัชนก นุช

ยิ้ มย่อง
6111011470005

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.72
นางสาวกมลวรรณ 

เกษตรสินสมบติั
6011011030001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.73 นายพีรวสั พลเสน 5911011030009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย



486

ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.75
นางสาวเจนจิรา 

ด่านตอ้งกระโทก
6111011448028

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.77
นางสาวนันทิกานต ์

เขยตุย้
6111011804031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.78
นางสาวธัญญาเรศ 

อรญัวฒันานนท์
6111011814019

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.79
นางสาวปิยะธิดา 

ตนัชวน
5911012760091

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  14.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.80 นายวรุต กาญจนดิษฐ์ 6111011480046

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.82
นางสาวจงรกั กลับ

สกุล
6111011553016

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.83
นางสาวขวญัชนก 

นพรตัน์
6011011445033

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.86
นางสาวจิตตาพณั 

ป่ินสุข
6111056721045

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.88
นายแสงตะวนั 

จนัทรอ่อน
5911011320009

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.89
นางสาวฐิติมา จิตร

กลาง
6111011809024

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.91
นางสาวกมลวรรณ 

ป่ันสุข
6111056160109

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.92 นางสาวชลลดา คงกพี่ 6111056160110

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.93
นายธนกร ธนาสุทธิ

เสรี
6111011445099

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.94
นางสาวสุกญัญา ก่อ

วงศพ์ินิจกุล
6111011448053

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.96
นางสาวสุชานันท ์โท

ขนัธ์
6111056721153

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 4 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  15.00 น. โตะ๊ท่ี

 5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.97
นางสาวจุฑามณี 

หมายรอดดี
6011011796007

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.98
นางสาวจิดาภา ทอง

มาก
6111056604008

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.100
นางสาวอรณิช 

ปรากฎชื่อ
6011011446011

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย
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ล ำดบัท่ี ช่ือ สกลุ รหสันกัศึกษำ รำยกำรกิจกรรม  วนั เวลำ สถำนท่ี   ท่ีนกัศึกษำตอ้งด  ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือนกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ  กยศ.  ชั้นปีท่ี 2-5  ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้คำดว่ำจะขอกู ้เทอม 2/2562

               2. ถำ้นกัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี  ไม่ด  ำเนินกำรกิจกรรมตำมวนัเวลำในประกำศน้ี จะถือว่ำ  นกัศึกษำไม่ประสงคข์อกูเ้ทอม 2/2562

ประกำศศูนยส์นเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืฯ ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม 1/2562 แลว้มีควำมประสงคจ์ะขอกูต้อ่เน่ืองในเทอม 2/2562  

               1. ใหน้กัศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล  ำดบัท่ี วนั เวลำ สถำนท่ี  แลว้ด  ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของประกำศ

หมำยเหต ุ ส  ำหรบันกัศึกษำผูข้อกูย้มืเงินฯ ท่ีไดสิ้ทธ์ิกูเ้ทอม1/2562  แลว้แตไ่ม่มีช่ือ ใหต้ิดตอ่สอบถำมขอ้มูลไดท่ี้ศูนยส์นเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) โทร02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  17 - 28 มกรำคม 2563   เวลำ 8.30 - 16.30 น. (ยกเวน้วนัเสำร-์วนัอำทิตย)์

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.102 นายณฐัพล ศิริโสภา 6011011796001

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย

กยศ.

ลักษณะ

ท่ี 1

ห.103
นายภมูศิกัด์ิ บุตรอ า

คา
6111011570031

ถา้นักศึกษามกีาร

ลงทะเบียนเรียน

2/62 แลว้ยงั

ตอ้งการกูต่้อในเทอม

2/62

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63   ให ้

นักศึกษาน าขอ้มลู เลขท่ีใบแจง้

หน้ี ,วนัท่ีเอกสารใบแจง้หน้ี ,เงิน

คา่เล่าเรียน ,จากใบแจง้หน้ี

เทอม2/2562ไปบนัทึกขอ้มลู

ผ่านระบบ e–Studentloan

วนัท่ี 15- 28 ม.ค.63  ใหนั้กศึกษาน า

เอกสาร  1)ใบแจง้ผลการลงทะเบียนเทอม 

2/62   2)ใบแจง้หน้ีเทอม2/62   3)

ค ายืนยนัการขอกูย้ืมเงินฯเทอม2/62 จาก

ระบบ  e – Studentloan  4) ส าเนาบตัร

ประชาชนนักศึกษา ส่งท่ีหอ้ง 315

วนัท่ี 5 ก.พ.63  นัดนักศึกษา

เซ็นแบบยืนยนัคา่เล่าเรียน 

2/62  เวลา  9.00 น. โตะ๊ท่ี 

5 คุณวิยะดา หอ้ง 315 ใน

มหาวิทยาลัย


