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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

1ก.85 นายคีรี เศรษฐวายุ 6011012760038
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1,2,3ท าใหม่กรอกข้อมูลให้ชัดเจน  2.ขาดหน้าท่ี
7,10  3.หน้าท่ี9ท าใหม่ 4.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา 5.ขาด
ส าเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.86 นางสาวสุทธิดา โพธ์ิทอง 6011012760018
แก้ไข

เอกสาร

1.ใบปะหน้าท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.หน้าท่ี2ท าใหม่
โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุลเท่าน้ัน 3.หน้าท่ี3ท า
ใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน  4.
ขอหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา 5.หน้าท่ี6ท าใหม่  6.
ขาดกิจกรรมจิตอาสา2ชม. 7.กิจกรรมจิตอาสาน ารูปถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองฯติดลงตารางท่ีก าหนด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร



2

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.87 นายวัฒนา สุขใย 6211056725025
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ตรงกับหน้าท่ี5  2.หน้าท่ี7ขอ
เป็นฉบับจริง 3.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562ท าใหม่เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.88 นางสาววิรัญญา ศรีบุญเรือง 6111011809004
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการงานว่ิงมาราธอนและอาสาสมัครต้อนรับ
 ผู้รับรองอาจารย์นคเรศ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.89
นางสาวสุกัญญา ประยูร
ทรัพย์

6111011820013 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.90 นายสุวิชาน ศรัทธาคม 6111011802048
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี9ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามหมายเหตุ 2.ขอ
หนังสือรับรองเงินเดือนบิดาจากบ.ยูนิพลาส เทคโนโลยี 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.91
นางสาวกานต์ชนก โคตร
นัวะ

6211011814039
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี5,7,8,10  2.หน้าท่ี9ท าใหม่ระบุข้อมูลตาม
หมายเหตุให้ครบถ้วน 3.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.92 นางสาวมธุพร เฮงสิริธนะชัย 6211056724001
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.93 นางสาวกนกวรรณ อาษาธง 6211056990035
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอเป็นฉบับจริง 2.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.
29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่เซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.94 นางสาวภัศราภรณ์ สืบศรี 6211011448047
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ส าเนาใบมรณบัตรของบิดาท าใหม่ให้นศ.
รับรองส าเนาหรือมารดารับรองส าเนา 3.ส าเนาใบแสดงผล
การเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่เซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน  4.ส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.95 นางสาวมายดา มาโนช 6211011448015
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ข้อ14ไม่ต้องระบุ 2.ขาดหนังสือรับรอง
เงินเดือนของมารดา 3.ขาดหน้าท่ี6พร้อมแนบส าเนาบัตร
ข้าราชการของผู้รับรองฯ 4.ขาดกิจกรรมจิตอาสาอีก15ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.96
นางสาวอรปรียา คุ้มสระ
พรม

6211011553048
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 2.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562 3.ขาดกิจกรรมจิตอาสา33ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.97 นายภูมิศักด์ิ บุตรอ าคา 6111011570031 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



5

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.98 นางสาวณัฐวดี ทารถ 6211011814004
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.หน้าท่ี5ท าใหม่
ระบุข้อมูลของบิดาให้ครบถ้วน 3.ขาดส าเนาบัตรบริจาค
โลหิต 4.ขาดกิจกรรมจิตอาสาอีก28ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.99 นางสาวมลฤดี หมวกพ่วง 6211011796027
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.100 นางสาวจารุวรรณ ปล้ืมยุทธ์ 6211056605003
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



6

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.101 นางสาวประภาพร ขุนสุนทร 6111011480004
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3,4 ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.หน้าท่ี5ท าใหม่
โดยเฉพาะข้อมูลของบิดาระบุให้ครบถ้วน 3.รูปถ่ายบ้าน
ของบิดา-มารดาขอฉบับท่ีชัดเจน 4.วาดแผนท่ีบ้านของ
บิดา-มารดาใหม่โดยระบุข้อมูลตามหมายเหตุท่ีก าหนด 5.
กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก1ชม. 6.ภาพถ่ายร่วมระหว่างนศ.
กับผู้รับรองติดให้ครบทุกกิจกรรมท่ีท า 7.ขาดส าเนาบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา 8.ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดาท าใหม่
ให้เจ้าของเอกสารลงนามด้วยตนเอง 9.ขาดส าเนาผ่าน
ระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.102
นางสาวณิชารีย์ เอ้ืออารีย์
บุญ

6011011470038
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา 3.ขาดหน้าท่ี10 
4.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562ท าใหม่เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



7

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.103
นายเอกสุวัชร์ จิงประเสริฐ
นิล

6111056721159
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2,3ท าใหม่ 2.รูปถ่ายบ้านของมารดาขอท่ีชัดเจน 3.
ขาดหน้าท่ี7 4.ขาดหน้าท่ี10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.104
นางสาวอณัศยา ศิริพร
สวรรค์

6111056724005
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอเป็นฉบับจริง 2.เขียนกิจกรรมจิตอาสาท่ีท าเป็น
แต่ละวันลงบนกระดาษA4.ให้ชัดเจน 3.รูปถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองติดลงตารางท่ีก าหนด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.105 นางสาวปนัดดา ไชยศรีสุข 6111056160097
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.106
นางสาวลักษิกา บุญญะ
เสนีย์

6111011661001
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.107 นายอัครพนธ์ เพ่ิมต่อศักด์ิ 6111011802051
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.108 นางสาวปุญญิศา สันติภาพ 6211011447005
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.หน้าท่ี5,6ท าใหม่ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกัน
ท้ังฉบับ 3.ขาดหน้าท่ี7 4.ขาดส าเนาหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.109 นางสาวสุภาพร ศิริโสภิตกุล 6211011445019

1ก.110 นางสาวกฤษณา ขันติกูล 6211011448029
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.111 นางสาวกฤติยา วงษ์แสง 6111011460034
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  3.ส าเนาใบ
แสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่
เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.112 นางสาวชญาลักษณ์ ราชมณี 6111011806049
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ข้อ14ไม่ต้องระบุ 2.หน้าท่ี5ท าใหม่ให้เขียน
ด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ 3.ขาดหน้าท่ี7 4.กิจกรรมจิต
อาสาขาดอีก4ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.113 นายชญานิน รุ่งวิกรัยสกุล 6211011940009
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก21ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.114 นางสาวสุภิญญา สนิทโกสัย 6211011570012
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขาดหน้าท่ี6,7 3.ขาดกิจกรรมจิตอาสา6ชม. 
4.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562ท าใหม่เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.115 นายศุภกฤต นีระวงค์ 6111056990057
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 3.กิจกรรมจิตอาสาเขียนลักษณะการ
ท าลงกระดาษA4ให้ชัดเจน ท่ีวัดสิงห์ วัดเปาฯ วัดภคินีฯ 
พร้อมระบุต าแหน่งผู้รับรองกิจกรรม  4.ขาดส าเนาบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา 5.ขอเอกสารของบิดาและมารดา
ท้ังหมดพร้อมท้ังให้เจ้าของเอกสารลงนามด้วยตนเอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.116 นายพงศ์ศกรณ์ สินะวัฒน์ 6211011660012
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขาดหน้าท่ี5,7,10  3.ขาดส าเนาใบมรณบัตร
ของบิดา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.117 นางสาวอารยา แสนโคตร 6011011553010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.118 นางสาวกังสดาล แซ่ต้ัง 6011011796014 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.119 นางสาวณัฐชา หอมฟุ้ง 6011011320004
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.120
นางสาวประภาสิริ อาษา
วิเศษ

6011011802002 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.121 นางสาวฑาริกา นวลรักษา 6011011805007
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี5ท าใหม่ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ 3.
หน้าท่ี8ท าใหม่นศ.ไม่ได้รับรองข้อมูล 4.ส าเนาใบมรณบัตร
ของมารดาท าใหม่ให้นศ.รับรองส าเนาหรือบิดารับรองส าเนา
 5.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562ท าใหม่เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน  6.
ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรอง
ช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.122 นางสาววินตา กาเรวาล 6011011814008
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.123 นายณัฐภูมิ วุฒิ 6111011445094
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.ขาดหน้าท่ี7,8   3.หน้าท่ี10ใบปะหน้าท าใหม่นศ.
ไม่ได้เขียนตนเอง  4.ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ิน
ใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน 3.ขาดส าเนา
ใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.124 นายณัฐพล พ่ึงดี 6011012760023
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขาดหน้าท่ี5,7   3.ขาดเอกสารของบิดาและ
มารดาท้ังหมดพร้อมท้ังให้เจ้าของเอกสารลงนามด้วยตนเอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.125 นางสาวกฤษณา แซ่ก้วย 6111011540042
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดใบปะหน้าแบบค าขอกู้ 2.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.
ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก5ชม. 3.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัว
นักศึกษา 4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.126 นางสาวกัญญณัช สุขวิจิตร 6011011320006
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.127 นางสาวจิตตาพัณ ป่ินสุข 6111056721045
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดภาพถ่ายร่วมระหว่างนศ.กับผู้รับรอง(ผอ.รพ.สต.ภูเตย)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.128 นายศุภชัย เหลือสง่า 6111011460044
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.129
นางสาวสุกัญญา ก่อวงศ์
พินิจกุล

6111011448053
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา 2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ี
น้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน  3.หน้าท่ี5ท าใหม่โดย
เฉพาะท่ีอยู่ของบิดามารดาระบุให้ครบถ้วน  4.ขาดลายเซ็น
ผู้รับรองกิจกรรมท่ีชุมชนซอยโซดา 5.ส าเนาใบแสดงผลการ
เรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.130 นางสาวภัทรา โตสุขโข 6211011820040
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 3.กิจกรรมจิตอาสาขาด
อีก1ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.131 นางสาวธมนวรรณ ด้วงหิรัญ 6111011814013
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี5ท าใหม่โดยเฉพาะท่ีอยู่ของมารดาระบุให้ครบถ้วน 
2.ขาดส าเนาใบหย่า 3.ขาดหน้าท่ี7 4.กิจกรรมจิตอาสาขาด
ภาพถ่ายรวมกับผู้รับรองท่ี1,4,5  4.ส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.132
นางสาวภัคจิรา ขลังธรรม
เนียม

6111056721022
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนมารดา 3.กิจกรรม
จิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองท่ี3,5,7,8  4.กิจกรรม
จิตอาสาหน้าท่ี2ของฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.133 นายวีรวิทย์ ทะนะลัย 6211056724015
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8นศ.ระบุให้ชัดเจน 2.
กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก3ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.134 นายธนกร ธนาสุทธิเสรี 6111011445099
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8นศ.ระบุให้ชัดเจนข้อ9
รายได้ของบิดาระบุให้ชัดเจน 2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูล
ของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน  3.หน้าท่ี4ท าใหม่
ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 4.หน้าท่ี5ท าใหม่ให้เขียนด้วยลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับและลงข้อมูลของบิดาให้ครบถ้วนพร้อม
แนบส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองฯ 5.หน้าท่ี7ขอฉบับ
จริง 6.หน้าท่ี9ท าใหม่นศ.ไม่ได้รับรองข้อมูล  7.กิจกรรมจิต
อาสาขาดอีก12ชม.  8.ส าเนาใบมรณบัตรของมารดาท าใหม่
ให้นศ.รับรองส าเนาหรือบิดารับรองส าเนา 9.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562 10.
ขาดส าเนาผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.135 นางสาวณิชาภัทร บุญมาก 6111011340052
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.136 เด็กหญิงภาสิณี ชูเกษร 6111011570004
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก2.5ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.137 นางสาวจุฑารัตน์ พิสุทธิพงศ์ 6211011446044

1ก.138 นางสาวอริศรา ส่องศรี 6111011445064 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.139 นางสาวสุกัญญา ป้อมแก้ว 6211056160032
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคนข้อ14ไม่ต้องระบุ 2.หน้าท่ี5ท าใหม่ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผู้ปกครอง 3.หน้าท่ี8ท าใหม่เพ่ิมรูปถ่ายบ้านของ
มารดา 4.กิจกรรมจิตอาสาท่ี1,2ขอส าเนาโครงการ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.140 นางสาวอาทิตติยา ผดุงก่ิง 6211011570039
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี5ท าใหม่ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับและ
ระบุรายได้ของบิดามารดาให้ชัดเจน 3.ขาดหน้าท่ี7 4.
กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก31ชม. 5.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองท่ีวัดมืองใหม่ 6.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุก
ภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.141 นางสาวปาราวตี แช่มพุฒซา 6211056605027
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองมูลนิธิกระจก
เงาและวัดโสภณาราม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.142 นายพลสันต์ เลิศศรี 6211011448041
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองท่ีวัดภคินีนาถ
วรวิหาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



19

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.143 นางสาวนิศานาถ พันธุมี 6211011320004
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุข้อมูลของมารดาให้ชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.144
นางสาวณัฏฐ์จิรา อุกฤษฎ์ิ
ชินภัค

6211056721026
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.145
นายณฐภัทร อัครพาณิช
โชติกุล

6211056725017
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่ระบุข้อ7,8ให้ครบถ้วน 2.หน้าท่ี3ท าใหม่
ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน  3.หน้าท่ี
5ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบตลอดจนรายได้ของบิดามารดา 
4.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 5.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองวัดสวนแก้ว

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.146 นายนนทกร รักสันชาติ 6211011767011
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  3.หน้าท่ี5ท าใหม่ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกัน
ท้ังฉบับ 4.กิจกรรมจิตอาสาแก้ไขตามข้อมูลท่ีส่งให้

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.147 นางสาวชนาภา นามศรี 6211011480002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา 2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.148 นายวสุ แต้วณิชพร 6211056721087
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้นักศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกู้ยืมฯพร้อมเอกสาร
ใหม่ท้ังหมด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.149 นายปรัญชัย สวัสดี 6211056721054
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้นักศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกู้ยืมฯพร้อมเอกสาร
ใหม่ท้ังหมด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.150 นายศุภฤกษ์ พรัดมะลิ 6211011001005
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ10ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.หน้าท่ี5ท าใหม่เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ
และลงท่ีอยู่บิดาให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.151 นางสาวธิดาพร ศรีบริบูรณ์ 6111011796027
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 2.กิจกรรมจิตอาสาล าดับท่ี1 ระบุ
ต าแหน่งของผู้รับรอง 2.ขาดชม.กิจกรรมจิตอาสาอีก2ชม. 
3.ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาให้รับรองเอกสารด้วยปากกา
สีน้ าเงิน 4.ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองให้
รับรองเอกสารด้วยปากกาสีน้ าเงิน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.152 เด็กหญิงนริสรา เกิดช่ืน 6111011553032
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.153 นายโจอ้ี บารีโต้ 6111011814028
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี7,10  2.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  3.
ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.154
นางสาวธมลวรรณ ถกล
อดิสัย

6211056721058
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา 2.กิจกรรมจิตอาสาให้นักศึกษา
รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายร่วมกับผู้รับรองให้ตรงกับเกณฑ์
ของกองทุน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



22

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.155
นางสาวกัญญาพร สเวกกุล
ชล

6211011814026
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.
หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุลเท่าน้ัน 
 3.ขาดหน้าท่ี7  4.กิจกรรมจิตอาสาแก้ไขเร่ืองรูปถ่ายของผู้
รับรองวัดเทพากร และเพ่ิมข้อมูลจิตอาสาในชุมชน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.156 นายธนภัท ต่ายหลี 6211011320002
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่เพ่ิมข้อมูลท่ีอยู่มารดาให้ชัดเจน 2.กิจกรรม
จิตอาสาขาดอีก21ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.157 นายกิตติพงศ์ อินทร์เน่ือง 6211011570022
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.158 นายพิทวัส จิรกุลวัฒนกิจ 6111011553014
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ 2.ขาด
หน้าท่ี7,10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.159 นางสาวพิชญา อนงค์พร 6211056160020
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.
กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก3ชม 3.ขาด
รูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองกิจกรรมศพอ.มีนบุรีอุปถัมภ์

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.160 นางสาวปิยะธิดา มะตัง 6011011340019
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 3.
หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 4.ขอส าเนาโครงการค่ายอาสาและปัน
รอยย้ิม 4.ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.161 นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร 6011011480010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา 2.ขาดส าเนาบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.162
นางสาวกรกมล ภักดีวรกิจ
สกุล

6111011445022
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.163 นายชัชนันท์ หนันเรือง 6111011805008
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.164 นายทักษิณ ลุยจันทร์ 6211011802039
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน 3.ขาดหน้าท่ี5 4.กิจกรรมจิตอาสาให้นศ.ถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองให้ครบทุกกิจกรรมพร้อมระบุต าแหน่งให้
ชัดเจนหากกิจกรรมไหนไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้เปล่ียน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.165 นางสาวชนิดา มาศเล่ียม 6211056990050
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 3.หน้าท่ี8-9ท าใหม่พร้อม
เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน 4.กิจกรรมจิตอาสาให้น
ศ.ถ่ายร่วมกับผู้รับรองให้ครบทุกกิจกรรมพร้อมระบุต าแหน่ง
ให้ชัดเจนหากกิจกรรมไหนไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้
เปล่ียน 5.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียน
จนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.166 นายเรือรบ ปภัสสรากาญจน์ 6211056721120
แก้ไข

เอกสาร
1.คืนเอกสารให้นศ.แก้ไข

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.167 นางสาวภุมรินทร์ ริเรือน 6011011804021
แก้ไข

เอกสาร

1.เอกสารใบปะหน้าจนถึงหน้าท่ี4ให้เขียนด้วยปากกาสีน้ า
เงิน 2.ขาดหน้าท่ี5,7,10 3.ขาดส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา
 4.ส าเนาใบส าคัญการหย่าร้าง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.168 นางสาวชมลวรรณ สะมะแอ 6011056180013
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขอส าเนาโครงการค่ายอาสาและปันรอยย้ิม 
3.กิจกรรมจิตอาสาของหลักสูตรให้อาจารย์ผู้ดูแลเป็นผู้
รับรองกิจกรรม 4.ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.169 นางสาวณัฐฐา สินธ์ุแก้ว 6111011460099
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก1ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.170 นางสาวยุพารัตน์ ฝ้ันต๊ะ 6011011804010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.171 นางสาวมนิตา ลักษมีวณิชย์ 6011011491020
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี6

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



27

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.172 นางสาวพิชามนช์ุ แสนดี 6011011491009
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.173
นายมรรคลพล วัฒน
ประสาทพร

6211011448042
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.หน้าท่ี5ท าใหม่ให้เขียนด้วยปากสีน้ าเงิน
พร้อมระบุข้อมูลมารดาให้ครบถ้วน 3.ส าเนาบัตรข้าราชการ
ของผู้รับรองให้รับรองด้วยปากกาสีน้ าเงิน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.174 นางสาวกนกพร อนิรภัย 6111011809023
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขอส าเนาโครงการงานว่ิงมาราธอนและ
อาสาสมัครต้อนรับ ผู้รับรองอาจารย์นคเรศ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.175 นางสาวศันศนีย์ เหล่าแถลง 6111011809042
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ10ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ันและข้อ11ให้ระบุให้ตรงกับหน้าท่ี6  2.หน้าท่ี3ท า
ใหม่ข้อ14ไม่ต้องระบุ 3.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



28

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.176 นายณัฏฐภูมิ ชมภูจันทร์ 6211011448013
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืม 2.หน้าท่ี5ท า
ใหม่ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับและระบุข้อมูลให้
ครบถ้วน 3.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองทุก
กิจกรรม 4.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาและขาด
ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.177 นางสาวกนกพร เดชะ 6211056990070
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  3.กิจกรรมจิตอาสาขาด
รูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองกิจกรมอาจารย์บุญฑริต,วัดโพธ์ิศรี
บึงไฮ,คุณรุ่งนภา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.178
นางสาวธัญภรณ์ อับดุล
เลาะห์

6211011340017
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่ไม่ต้องระบุข้อมูลผู้ปกครอง 2.ขาดส าเนา
บัตรประจ าตัวนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.179 นายพุฒิพงศ์ ภูเดช 6211056721011
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6 ระบุเงินท่ีกู้ยืม 2.หน้าท่ี2ท า
ใหม่โดยเฉพาะข้อ8ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 3.หน้าท่ี3ท าใหม่
ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน  4.ขาด
หน้าท่ี7,10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.180 นางสาวณัฏฐิกา ตันติพิบูลย์ 6111056725019
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา 2.ขาดหน้าท่ี7 3.ขาดส าเนาสมุด
บัญชีธนาคาร 4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุก
ภาคเรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.181 นางสาวกาญจน์ สุนารักษ์ 6011056601013
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8ระบุให้ครบถ้วน 2.ขาด
หน้าท่ี7 3.ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้หมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.182 นางสาวพรอุษา ขุนศรี 6111011553046
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ11ระบุให้ตรงกับหน้าท่ี6 2.
หน้าท่ี7ขอฉบับ 3.กิจกรรมจิตอาสาท่ี2,3,4ระบุต าแหน่งผู้
รับรอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.183 นายธนพล สุขุกุมารชาติ 6011011448001
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วน 2.ส าเนา
บัตรข้าราชการของผู้รับรองฯหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.184 นางสาวมณฑิตา จันที 6011011510001
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7 2.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก21ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.185 นางสาววราภรณ์ จันทึก 6111011540001
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6 ระบุเงินท่ีกู้ยืม 2.หน้าท่ี3ท า
ใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน  3.
ขาดรูปถ้ายร่วมกับผู้รับรองท่ีวัดสะแกงาม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.186 นายไตรทศ นวลรอด 6011011541022

1ก.187 นางสาวปภาดา บุตรจง 6111011491017
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7 2.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก21ชม.  3.ขาด
เอกสารของบิดา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.188
นางสาววัชราภรณ์ พ่อค้า
ช้าง

6111011805004 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.189 นางสาวรุจิรา อุยยาหาญ 6111011553072
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 2.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่
ถูกต้องท าเพ่ิมอีก1ชม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.190 นายพิพัฒน์ บัวมัน 6111056721129
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.191
นางสาวปิติกานต์ ผล
สงเคราะห์

6111011491021
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7 2.กิจกรรมจิตอาสาท่ี3,5,6ขาดรูปถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองกิจกรรม 3.ขาดกิจกรรมจิตอาสาอีก14ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.192
นางสาวพรชิตา กิตติธน
อานนท์

6111011553030
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.193 นางสาวกิตติญา เกิดโภคา 6111011940009
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ข้อ14ไม่ต้องระบุ 2.ขาดส าเนาบัตรผู้บริจาคโลหิต

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.194 นายรณชัย พลขุนทด 6111011820041
แก้ไข

เอกสาร

1.เอกสารของบิดาและมารดาท้ังหมดพร้อมท้ังให้เจ้าของ
เอกสารลงนามด้วยตนเอง 2.หน้าท่ี5ท าใหม่ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลของผู้ปกครอง 3.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของ
มารดา 4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.195
นางสาวอติกานต์ วรรักษ์
อักษร

6211011809038
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6 ระบุเงินท่ีกู้ยืม  2.ขาด
หน้าท่ี7  3.กิจกรรมท่ี1,2,3ระบุต าแหน่งของผู้รับรอง
กิจกรรม  4.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองกิจกรรมท่ี3 5.ขาด
ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 6.เอกสารของบิดาท้ังหมดให้
เจ้าของเอกสารลงนามด้วยตนเอง 7.ส าเนาใบมรณบัตรฉบับ
ใหม่ให้นศ.รับรองส าเนา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



33

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.196 นายอัครวัฒน์ เทพนวล 6211056721035
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี10 2.ขาดรูปถ่ายร่วมกับพระเจตนิพัทธ์

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.197 นางสาวพัทธนันท์ วชิระวินท์ 6111011460071
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5,6ผู้รับรองฯต้องเป็นบุคคลตามท่ีก าหนดในหมาย
เหตุ 2.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก3ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.198 นางสาวรุ่งอรุณ นิคมเขต 6211056725027
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7ของฉบับจริง 2.ขาดหน้าท่ี5

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.199 นางสาววราภรณ์ ดีบุบผา 6211056990066
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7ของฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.200 นางสาวมาตุปรียา วิสุวงษ์ 6211011820028
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่โดยเฉพาะรายได้ของนักศึกษาไม่ต้องระบุ 
2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.201 นางสาวปิยวรรณ แย้มเวช 6211056721025 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.202 นางสาวกฤษณา ปานภูมิ 6211056725015
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 2.ขาดส าเนาบัตรข้าราชการของผู้
รับรองฯ 3.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก
1.5ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.203
นางสาวพฤกษา ประเสริฐ
ผล

6211011540029
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ11ให้ระบุมารดาถึงแก่กรรม 
2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.204 นางสาวเมษณี ธรรมวิถี 6211011553040
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนมารดาฉบับจริง 3.
กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก21ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



35

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.205
นายศุภวิชญ์ โกศล
จันทรยนต์

6011011541006
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.206 นางสาวกัญญพัชร โพธ์ิทอง 6111011553036
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก4ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.207
นางสาวภรณ์เพชรา ภิรมย์
ธีรธรรม

6211056721017 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.208 นางสาวปัญญามล สรารัมย์ 6111011553066
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วน 2.ขาด
หน้าท่ี5,10 3.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.209
นางสาวธัญญลักษณ์ ใหม่
สาลี

6211056721073 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.210 นางสาววิทัศนา รักชาติ 6211011814007
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของผู้ปกครองให้ตรงกับหน้าท่ี5 
 2.หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุข้อมูลผู้ปกครองให้ถูกต้อง 3.ขาด
หน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.211 นางสาวกัญญวาท อุปนันชัย 6211011796045
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอ
กู้ให้ครบทุกคน  3.ขาดหน้าท่ี7  4.กิจกรรมจิตอาสาข้อ1-5
แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย 5.ขาดส าเนาใบส าคัญการหย่าร้าง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.212
นางสาวฐิตาพร อุดม
หัตถการ

6211011445045
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.
ขาดหน้าท่ี5 3.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.213 นายนนทัต เหิงขุนทด 6111011480045
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองหมดอายุ 2.กิจกรรมจิต
อาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก5ชม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.214 นางสาวคนึงนิตย์ ข าวงศ์ 6011011814013
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลข้อ12  2.ขาดหน้าท่ี6

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.215 นางสาวจารีรัตน์ โสภาผล 6011011809015 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.216 นางสาวอารีรัตน์ พันสุรีย์ 6211011820003
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 3.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯ
กิจกรรมท่ี1,24,6,7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.217 นายวีรศักด์ิ ค าภีระ 6111011802014
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ระบุข้อมูลมารดาให้ครบถ้วน 2.ขาดรูปถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองท่ีวัดสามัคคี

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.218 นางสาวกัญญารัตน์ ต๊ินา 6111011809013
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี5ท าใหม่ไม่ต้องระบุข้อมูลผู้ปกครอง 2.ขาดหน้าท่ี7 
3.กิจกรรมจิตอาสาชุมชนจ่ันมณีควรให้ประธานชุมชนรับรอง
เอกสารพร้อมถ่ายรูปร่วม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.219 นางสาววิลาสินี มาฝางนอก 6211011445047
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี2,3,4  2.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้อง
ท าเพ่ิมอีก1.5ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.220 นายชลธร บุญอินทร์ 6111056990100

1ก.221 นายชนาธิป รุ่งอนุวงศ์ 6111011940010
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน   2.กิจกรรมจิตอาสาขาด15ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.222 นางสาวณัฐธยาน์ มีคล้ า 6211011460072
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7  2.ส าเนาใบมรณบัตรของมารดาท าใหม่ให้น
ศ.รับรองส าเนาหรือบิดารับรองส าเนา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.223 นางสาวมุทิตา ล าภา 6211011820034
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอ
กู้ให้ครบทุกคน  3.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.224 นายธนกร แซ่ต้ัง 6211011796023
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.
หน้าท่ี5ท าใหม่โดยเฉพาะข้อมูลของบิดาระบุข้อมูลให้
ครบถ้วน 3.ขาดหน้าท่ี7 4.ส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanและส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุก
ภาคเรียนจนถึง2/2562 ปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.225 นางสาวศศิวิมล พลเย่ียม 6211011445033
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี6,7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.226 นางสาวนุชดารี วันหวัง 6211056160061
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอ
กู้ให้ครบทุกคน  3.ขอส าเนาโครงการกิจกรรมท่ี1,2

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.227 นายวศิน ทายะบวร 6211011796022
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษา  2.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัว
นักศึกษา 3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.228 นางสาวนัฐนัน วรรธกวศิน 6211056990088
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายบ้านของมารดา 2.กิจกรรมจิตอาสาล าดับท่ี
1,2,4ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯ 3.กิจกรรมจิตอาสานศ.
นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก1ชม. 4.ขาดหน้าท่ี6พร้อม
เอกสารของผู้รับรองฯ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.229 นางสาววิกานดา ศรีวังราช 6111056725014
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8ระบุให้ครบถ้วน 2.ขาด
หน้าท่ี7,8,9,10  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)
ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.230 นายธนานพ ศรีตระกูล 6011012760027
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่โดยเฉพาะข้อมูลของมารดาระบุให้ครบถ้วน
  2.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก2ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.231 นางสาวพชรพร ผลมีศักด์ิ 6111011445086
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน  
2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  3.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองท่ีวัดเทพากร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.232 นายศราวุธ คงย่ิง 6011056180003 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.233 นางสาวอารดา นิลงาม 6011056180016 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.234 นางสาวอรณิช ปรากฎช่ือ 6011011446011
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้นักศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกู้ยืมฯใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



42

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.235 นางสาวณัฐมล ตุ้มเกล 6011011470010
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี4ท าใหม่โดยเฉพาะเอกสารท่ีน าส่งระบุให้ครบถ้วน 
 2.หน้าท่ี8ท าใหม่นศ.ไม่ได้รับรองข้อมูล 3.ส าเนาทะเบียน
บ้านของนักศึกษาและส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)
ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถ้วน 4.กิจกรรมจิตอาสาของวันท่ี17-20ไม่
มีลายเซ็นผู้รับรองและขาดรูปถ่ายร่วม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.236
นางสาวศุภาพิชญ์ พงษ์
ประไพ

6011011804013
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน   2.ขาดหน้าท่ี4,7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.237 นายนพณัฐ เภตรายนต์ 6011011491011
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ12ระบุให้ครบถ้วน 2.หน้าท่ี
5ท าใหม่ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ 3.ขาดหน้าท่ี7 
 4.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  5.ส าเนาใบแสดงผล
การเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.
เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



43

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.238 นางสาวป่ินวดี ทองนาค 6111011448049
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการชุมชนโซดา  2.กิจกรรมจิตอาสาวันท่ี2
มิ.ย.ท่ีวัดพรหมวงศารามขาดลายเซ็นผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.239 นางสาวชรัญพร สมมาตร 6111011460073
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ14ระบุให้ครบถ้วน 2.หน้าท่ี7
ขอฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.240 นางสาวเกศินี บุตรจินดา 6011056605007
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.241 นางสาวสุทธิดา นามภักดี 6111011815010
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.
หน้าท่ี5ท าใหม่เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ 3.ขาด
หน้าท่ี7,10  4.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



44

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.242 นายอภิวัฒน์ ต๊ะต๊ิบ 6111011510010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7 2.กิจกรรมจิตอาสายังขาดอีก5ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.243 นางสาววิภา ทองค า 6111056724018
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษา  2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  3.ขาด
หน้าท่ี10  4.ขาดส าเนาใบมรณบัตรของบิดา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.244 นางสาวนิรัชพร มีบุญ 6111056990037
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2,3ท าใหม่ 2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.245 นายพีรณัฐ คงฤทธ์ิ 6111011796016
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้นักศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกู้ยืมฯพร้อมเอกสาร
ใหม่ท้ังหมด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.246 นายทนสาร ช่วยเมือง 6111011540035
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5,6ท าใหม่เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ 2.ขอ
ส าเนาโครงการค่ายสวนดุสิตและโครงการพ่ีท าเพ่ือน้อง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.247 นางสาวธนรัตน์ นิลวัฒนา 6111011809018
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการงานว่ิงมาราธอนและอาสาสมัครต้อนรับ
 ผู้รับรองอาจารย์นคเรศ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.248 นางสาวจุฑามาศ เพ่ิมสิทธ์ิ 6111011940039
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคนและไม่ต้องระบุข้อ14  2.ส าเนาใบแสดงผลการ
เรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน  3.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก
13ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.249 นางสาวฐิติมา จิตรกลาง 6111011809024
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 3.ขาดส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 4.ส าเนา
บัตรประชาชนบิดาหมดอายุ  5.ขอส าเนาโครงการงานว่ิง
มาราธอนประกอบการพิจารณา 6.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองท่ีวัดศรีพโลทัย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.250 นายนิธิ ศิริธร 6111011447013
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.251 นางสาวฟ้าใหม่ ต้ังเจริญสุข 6111011806053
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.252
นางสาวณิชชาวีณ์ อธิภัทร
วิสิทธ์ิ

6111011815005
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก16ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.253 เด็กหญิงชลิสา สงเสน 6111011320048
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่
ถูกต้องท าเพ่ิมอีก4ชม. 3.ส าเนาทะเบียนบ้านของนศ.ท าใหม่
เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.254 นายปฏิญญา ถนอมบุญ 6211011480001 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.255 นายถวิกรณ์ ราชประดิษฐ์ 6211011806015
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับและห้าม
มีรอยลบ  2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.256
นายชนม์กระสินธ์ จรูญ
วัฒนไพบูลย์

6211011460074
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.หน้าท่ี4ท าใหม่นศ.ไม่ได้ลงนามรับรองส าเนา 3.
ขาดหน้าท่ี7,10  4.ขาดส าเนาใบส าคัญการหย่าร้าง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.257 นายธนาธิป สังขะวรรณ 6211011940023
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ12ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  2.
กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก5ชม. 3.
ให้นศ.อธิบายลักษณะของกิจกรรมท่ีท าลงบนกระดาษA4

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.258 นางสาวพรรณนภา คุ้มใจ 6211011320028
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 3.หนังสือรับรอง
เงินเดือนของมารดา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.259
นายกุลโรจน์ เดชสินมหัต
วงษ์

6211011767020
แก้ไข

เอกสาร
1.คืนเอกสารให้นศ.แก้ไข

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



48

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.260 นางสาวพรรษมล ถ่องสกุล 6211011660011
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน   2.ขาดหน้าท่ี5,7,10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.261
นางสาวนษวรรณ อเนกรุ่ง
สิน

6211056160004
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา 2.หน้าท่ี2โดยเฉพาะข้อ7,8ระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน  3.หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุข้อมูลมารดาให้
ครบถ้วน  4.กิจกรรมจิตอาสาขาด8ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.262 นายชนะโชติ ฟักนิกร 6211011553007
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8ระบุให้ครบถ้วน  2.หน้าท่ี
3ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ12ระบุให้ครบถ้วน  3.หน้าท่ี5ท าใหม่
โยเฉพาะข้อมูลของมารดาระบุให้ครบ 4.ขาดหน้าท่ี7,8,9,10
  5.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา,ส าเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร,ส าเนาผลการเรียน,ส าเนาใบผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.263
นางสาวขนิษฐา วรรณ
ประพันธ์

6211056160016
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี6พร้อมเอกสารของผู้รับรองฯ 2.ขาดหน้าท่ี7  
3.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับคุณบุญเรือน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



49

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.264 นายราชวัลลภ ชูศรี 6011011796028
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.265 นางสาวภวิษพร เอ่ียมสม 6111011460069
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8ระบุให้ครบถ้วน 2.ส าเนา
ใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท า
ใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน 3.กิจกรรม
จิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก3ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.266 นางสาวพิมพ์ ขจรบุรี 6211056990064
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมท่ี2,3ให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลสถานท่ีของกิจกรรมน้ันเป็นผู้ลงนามรับรองฯ
  3.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก5ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.267 นางสาวมณีวรรณ สุขเกษม 6111011320017
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน  2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



50

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.268 นายศิขรินทร์ ด้วงเงิน 6111011570019
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  2.ขาดหน้าท่ี5พร้อม
เอกสารของผู้รับรองฯ  3.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองกิจกรรมและระบุเวลาจ านวนชม.ให้ชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.269 นางสาวศิริกานต์ ชนนิยม 6111011320034 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.270 นายชานนท์ วันเดวา 6211056721116
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.271
นางสาวอิสรีย์ เขียว
ประเสริฐ

6211011446008

1ก.272 นางสาวกุลธิดา สีวันนา 6211011460059
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  2.ขาดหน้าท่ี7  3.
กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก8ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



51

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.273 นางสาวนิรชา ศรีมันตะ 6211056721033
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องให้ครบทุกคน 2.
กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก8ชม. 3.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.274 นายปวริศ เกษมรักษ์กุล 6211056724002

1ก.275
นางสาวสุภาวดี นราภิรมย์
ขวัญ

6211011801018
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก 32 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.276
นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรี
สุวรรณ์

6011011796018
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี5ท าใหม่เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ  2.ขาด
หน้าท่ี7   3.เอกสารของบิดาและมารดาท้ังหมดให้เจ้าของ
เอกสารลงนามด้วยตนเอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.277 นางสาวภัททิยา มงคลบุตร 6111011815001
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.ขาดหน้าท่ี10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



52

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.278 นายพีรภาส อ้นเล่ห์ 6111011796052
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้นักศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกู้ยืมฯพร้อมเอกสาร
ใหม่ท้ังหมด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.279 นางสาวกนกอร พาหา 6111011470013 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.280 นายสรวิศ คุ้มผล 6111011796018
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้นักศึกษาด าเนินการส่งแบบค าขอกู้ยืมฯพร้อมเอกสาร
ใหม่ท้ังหมด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.281 นางสาวศุภสินี ปรีเปรม 6111011804043 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



53

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.282 นายธนัญชัย นามมาลี 6211011940006
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน  2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องให้ครบทุกคน
 3.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา 4..กิจกรรมจิตอา
สานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก5ชม. พร้อมระบุต าแหน่งผู้
รับรองในกิจกรรมท่ี1ถึง6 5.ขาดใบส าคัญการหย่าร้าง 6.
ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรอง
ช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.283 นางสาวกิตติมา เอ่ียมกุล 6211011814031
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  3.ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ปกครองให้เจ้าของเอกสารลงนามด้วยตนเอง 4.
กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก28ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.284
นางสาวณัชชาภรณ์ ทิพย์
สุวรรณ์

6211011570010
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ10ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอ
กู้ให้ครบทุกคน  3.ขาดหน้าท่ี6,7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



54

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.285
นางสาวนวสรณ์ อุทัยนนท์
ไชย

6211011445026
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7  2.กิจกรรมจิตอาสาท่ี2,4,5ระบุช่วงเวลาท่ีท า
และช่ือ-นามสกุลผู้รับรองฯให้ชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.286 นางสาวสุทธินันท์ นาสูงชน 6211011320005
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี4ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  2.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับ
ชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก1ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.287 นางสาวจีราวรรณ อุปนุตร์ 6211011460038
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก4ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.288 นางสาวปาริชาติ ธูปสมุทร 6211011448049
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี5ท าใหม่เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับและระบุ
ข้อมูลของมารดาให้ครบถ้วน 2.ส าเนาบัตรข้าราชการผู้
รับรองหมดอายุ  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)
ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.289 นางสาวสุทิษา วงษ์อักษร 6211011540031
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี7  2.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน 3.กิจกรรมจิตอาสาท่ี2ถึง5ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองฯ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.290 นางสาวศุภิสรา ค านุ 6211011801019
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอ
กู้ให้ครบทุกคน 3.ขาดกิจกรรมจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.291 นายวชิรวิชญ์ นิยมวัฒนพันธ์ 6211056721053
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.กิจกรรมจิตอาสาท่ี4,5 ขาด
ภาพถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯพร้อมระบุต าแหน่งให้ชัดเจน 3.
กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก10ชม.  4.ส าเนาใบมรณบัตรของ
บิดาท าใหม่ให้นศ.รับรองส าเนาหรือมารดารับรองส าเนา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.292 นางสาวรินตกานต์ จินตมาศ 6211011814033
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.ขาดหน้าท่ี10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.293 นายศุภวิชญ์ ศรีอ่อน 6211011447002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2.ขาดส าเนาบัตรผู้บริจาคโลหิต  3.
กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก1ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.294 นายสุรสีห์ วงษ์ตาฟู 6011011480011
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก1ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.295 นางสาวพรสวรรค์ แขกพงษ์ 6111011804014 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.296 นายพัชรพล เงินยวง 6111011814008
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขาดหน้าท่ี7  3.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก28
ชม. 4.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียน
จนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.297 นางสาวบูรณา คงฤทธ์ิ 6211011340009
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.298 นางสาวณัฏฐณิชา สก๊อต 6111011480020
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาด 5 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.299 นางสาวชัชชษา สีจันทร์ 6211056990065
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.300 นายสิทธิกร กินนิน 6111011814014
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.รูปถ่ายของนักศึกษา  3.หน้าท่ี3ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ14
ไม่ต้องระบุ  4.ขาดหน้าท่ี5พร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการ
ของผู้รับรองฯ 5.ขาดหน้าท่ี7,10  6.ส าเนาใบแสดงผลการ
เรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.301 นางสาวชนนิกานต์ แสงศรี 6011011491018
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.302 นายธนทัต บุญน า 6011012760001
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี6,7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.303
นายกฤษดา บุญมณี
ประเสริฐ

6011011320015
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.304
นางสาวจุฑามาศ ล้วน
ตระกูล

6211011445057
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8,10ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
 3.หน้าท่ี3,4ท าใหม่ระบุให้ครบถ้วน  4.กิจกรรมจิตอาสาขอ
ภาพถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯโดยเรียงล าดับมาให้ตรงกับตาราง
กิจกรรม 5.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียน
จนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.305 นายวรุต กาญจนดิษฐ์ 6111011480046
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุข้อมูลของบิดาให้ครบถ้วน  2.หน้าท่ี9
ท าใหม่วาดภาพตามหมายเหตุท่ีก าหนด  3.กิจกรรมจิต
อาสาขาด10ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.306
นายธนวัฒน์ พรปิยะ
ภคนันท์

6211011802022
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี1,3ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.ขาดรูปถ่าย
นักศึกษา  3.ขาดหน้าท่ี7,10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



60

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.307 นางสาวพรนัฐชา ศรีกัน 6211056990042
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี7  2.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน 3.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก8ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 14  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.308 นายอนุวัฒน์ ไพรสน 6211011447004
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนบิดา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.309 นางสาวยัสมีน ทองค า 6211056160006
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.รูปถ่ายของนักศึกษา 3.ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร 4.
หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุข้อมูลของบิดามารดาให้ครบถ้วน  5.
ขาดหน้าท่ี7  6.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองกิจกรรมฯในกิจกรรมท่ี2,3

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.310 นางสาววริษา อยู่พันดุง 6211011767014
แก้ไข

เอกสาร

1.รูปถ่ายของนักศึกษา 2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ี
น้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน  3.กิจกรรมจิตอาสาขาด
รูปถ่ายรวมกับผู้รับรองฯกิจกรรมท่ี4  4.ขอส าเนาโครงการ
กิจกรรมท่ี5

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.311
นางสาวประภาสภรณ์ เช้ือ
ช่ืน

6011011814012
แก้ไข

เอกสาร

1.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก6ชม. 2.
ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 3. ขาดส าเนาแบบค าขอ
กู้ผ่านระบบe-Studentloan 4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการ
เรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.312
นางสาวกนกวรรณ เชียง
ตันต์ิ

6211011480014

1ก.313
นางสาวณิชกุล อู่ขลิบธนา
พันธ์

6211011796043
แก้ไข

เอกสาร

1.เอกสารของบิดาท้ังหมดให้เจ้าของเอกสารลงนามด้วย
ตนเอง 2.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา 3.กิจกรรม
จิตอาสาขาด4ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.314 นางสาวรัตนาวดี สุขจอย 6211011814043
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองหมดอายุ  2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.315 นางสาวอภิชญา สกุลหอม 6211011340019
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



62

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.316
นางสาวปนัดดา วงศ์นรา
กรกุล

6211011445054
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ10ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.ขาดหน้าท่ี7  3.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.
29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.317 นางสาวชลิตา แซ่ต้ัง 6011011448031 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.318
นางสาวอนัญญา นาคศรี
จันทร์

6011011470037
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-
นามสกุลเท่าน้ัน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.319
นางสาวศิริลักษณ์ วรรณ
เชฐอิสรา

6111011553026

1ก.320 นายเจษฎา คุณรวมสิน 6111011802016
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี8ส่งใหม่นศ.ไม่ได้รับรองข้อมูล

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.321 นางสาวสุภัค ธีระศาสตร์ 6011011804007
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.ขาดหน้าท่ี5,7,8,9,10 3.เอกสารของบิดาและมารดา
ท้ังหมดท้ังให้เจ้าของเอกสารลงนามด้วยตนเอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.322 นายศราธร ประดุงสุทธ์ิ 6111011470040
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้
ครบถ้วน  3.ขาดหน้าท่ี9  4.กิจกรรมจิตอาสาเขียนลักษณะ
การท าลงกระดาษA4ให้ชัดเจน พร้อมระบุต าแหน่งผู้รับรอง
กิจกรรม 5.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก11ชม.  6.ส าเนา
ทะเบียนของมารดาให้เจ้าของเอกสารลงนามด้วยตนเอง 7.
ส าเนาใบมรณบัตรให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน
  8.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน  
9.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.323
นางสาวอุไรวรรณ แก้ว
พะเนียง

6111011540041
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการทุกกิจกรรมท่ีนศ.น าส่ง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.324 นางสาวภัควลัญช์ หมัดจุ้ย 6211011001006
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน  2.ขาดหน้าท่ี6

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.325 นางสาวทิพวรรณ จันทร์แดง 6211011820049
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท5,7,8,10  2.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 3.ขาดส าเนาใบมรณบัตรมารดา 4.ส าเนาบัตรข้าราชการ
ของผู้รับรองฯ 5.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุก
ภาคเรียนจนถึง2/2562  6.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.326
นางสาวพิมพ์พัชร์ สูงสุด
เอ้ือม

6211056721009
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา  2.หน้าท่ี7ขอฉบับ
จริง  3.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก2ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.327 นายสราวุทธ อินทรัตน์ 6111011445082
แก้ไข

เอกสาร

1.หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดาขอฉบับปัจจุบัน 2.ขาด
หน้า5 3.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 4.ส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.328
นางสาวกมลวรรณ ระหาร
นอก

6211011448010

1ก.329 นางสาวพลอยลดา ลาภอุดม 6211011802041
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2.ขาดหน้าท่ี5,10  3.ขาดเอกสาร
ของมารดาท้ังหมดให้เจ้าของเอกสารลงนามด้วยตนเอง 4.
ขาดส าเนาใบส าคัญการหย่าร้าง  5.ขาดส าเนาทะเบียนของ
นักศึกษา  6.ขาดส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.330 นายธีรณัฏฐ์ สติประเสริฐ 6211011802030
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน  
2.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯคุณวราภรณ์
 และพระครูศรีฯ  3.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก6ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



66

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.331
นางสาวดวงกมล เอ่ียมใจ
ตรง

6211011809009
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน  
2.ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.332 นางสาวจิราพร ปลายสวน 6211056990041
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.
29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถ้วน  3.กิจกรรมจิตอาสาเย็บผ้าบริจาคให้
ชุมชนให้ประธานชุมชนเป็นผู้รับรองหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้
รับรอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.333
นางสาวอาจารี ส าเร็จศิริ
ปัญญา

6011056605018
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุข้อมูลมารดาให้ครบถ้วน  
3.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯท่ีวัดเทพา
กร  4.กิจกรรมจิตอาสาขาด1.5ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.334 นางสาวปิยวรรณ ค้อไผ่ 6211011480003
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



67

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.335 นางสาวปุณณสา ขันเงิน 6211056990053
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.หน้าท่ี9ท าใหม่วาดแผนท่ีบ้านของ
บิดา-มารดาใหม่โดยระบุข้อมูลตามหมายเหตุท่ีก าหนด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.336 นางสาวเปรมิกา อินทร์งาม 6211011460073
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี5ท าใหม่เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ  2.ขาด
หน้าท่ี7,10  3.เอกสารของบิดาและมารดาท้ังหมดให้เจ้าของ
เอกสารลงนามด้วยตนเอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.337 นางสาวจณิสตา ผลโภชน์ 6211011445032

1ก.338 นายศราวุฒิ บุญเปียก 6111011804039
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสารชุมชนวัดยอดพระพิมลระบุต าแหน่งผู้
รับรองกิจกรรม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.339
นางสาวศุภากร คล่องรักษ์
สัตย์

6211011820025
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ี
น้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน  3.ขาดหนังสือรับรอง
เงินเดือนของบิดา  4.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุก
ภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



68

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.340 นางสาวนนท์ฐิชา เทียบเฮียง 6111011809010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง  2.
กิจกรรมจิตอาสาเก็บช่ัวโมงเพ่ิม5ชม. 3.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.341 นางสาวลดาวัลย์ หวังมาน 6111056180049
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.342
นางสาวพิมระภัทร เขมิกา
นนท์

6211011445021
แก้ไข

เอกสาร

1.ใบปะหน้าเอกสารระบุสาขาวิชาและหลักสูตรให้ถูกต้อง 
2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  3.หน้าท่ี5ท าใหม่ต้องระบุข้อมูลของบิดาและ
มารดาให้ครบถ้วน  4.ขาดหน้าท่ี7  5.หน้าท่ี8,9ท าใหม่นศ.
ไม่ได้ลงนามรับรองข้อมูล  6.ส าเนาเอกสารต่างๆของนศ.
บิดามารดาเตรียมมาให้เรียบร้อย   7.ส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน  8.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิม
อีก4ชม.  9.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯ
ท้ังหมด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.343 นางสาวอทิตยา วีระสัย 6211056605019
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7  2.หน้าท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่าใน
เอกสาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.344 นางสาวณิชกมล พัชรวงศ์สิริ 6111011809035
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการเก็บข้อมูลร้านค้า หากกิจกรรมน้ีไม่ตรง
กับหลักเกณฑ์ของกองทุนฯให้นศ.เก็บชม.เพ่ิมอีก4.5ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.345
นางสาวพลอยไพลิน สุขศรี
ทอง

6111011796012
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.346 นางสาวนัทธมน เวียงทอง 6211011448022
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ10
ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 3.ส าเนาสมุดธนาคาร,ส าเนา
ใบส าคัญการหย่าและส าเนาใบแสดงผลการเรียนท าใหม่นศ.
ไม่ได้รับรอง 4.ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองให้เจ้าของ
เอกสารลงนามด้วยตนเอง 5.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.347 นางสาววิชุดา บุญลัย 6211011809019
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน  
2.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8  3.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุ
ข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคนและข้อ14ไม่
ต้องระบุ  4.ขาดหน้าท่ี7  5.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองฯทุกกิจกรรมและต้องระบุต าแหน่งผู้รับรอง
กิจกรรม  6.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิม
อีก5ชม. 7.ขาดส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  8.
ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรอง
ช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.348 นางสาวสุดารัตน์ เรืองศรี 6211011320023
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.หน้าท่ี4ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  3.กิจกรรมจิต
อาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก3ชม.  4.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.349 นางสาวปณิศา โมทาน 6111011804037 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.350 นายภูมินทร์ เฮง 6211011446038

1ก.351 นายณัฐดนัย เบญมูซา 6111011491019
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.ขาดหน้าท่ี7  3.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก29ชม.
  4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียน
จนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.352 นางสาวณัฐธิดา รอดแจ้ง 6111011540018
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯโครงการ
สวนดุสิตพัฒนาชุมชน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.353 นางสาวอุษา น้ าพลอยเทศ 6111011553060
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



73

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.354 นางสาวชลลดา คงกพ่ี 6111056160110
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2.หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุข้อมูลบิดา
มารดาให้ครบถ้วน  3.ขาดหน้าท่ี7,10  4.หน้าท่ี8,9ท าใหม่น
ศ.ไม่ได้รับรองข้อมูล  5.ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.355 นางสาวปิยะณัฐ อ่อนไสว 6011011805005

1ก.356 นางสาววรณัณ ข าเนตร 6211056160008
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.กิจกรรมจิตอาสาท่ีสมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทยไม่ควรตัดลายเซ็นมาปะ  3.กิจกรรมจิตอาสาท่ี
วัดเขาพระควรให้ผู้รับรองฯเป็นเจ้าหน้าท่ีของวัดหรือ
พระสงฆ์พร้อมรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรอง  4. ส าเนาใบมรณ
บัตรของมารดาท าใหม่ให้นศ.รับรองส าเนาหรือบิดารับรอง
ส าเนา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.357
นางสาวปราณปริยา เยสูง
เนิน

6111011540046
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี4ท าใหม่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  2.ขาดหน้าท่ี7,10 
 3.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาและส าเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร  4.ส าเนาใบมรณบัตรของบิดาท าใหม่ให้นศ.รับรอง
ส าเนาหรือมารดารับรองส าเนา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



74

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.358 นางสาวณิศา กันดี 6111011804003
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.359 นางสาวปภัสรา จันทา 6111011802031
แก้ไข

เอกสาร

1.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน  
2.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองท่ีวัดแก่งคอย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.360 นางสาวมนัสวี เอ่ียมเจริญ 6211011796001
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.ขาดหน้าท่ี7  3.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท า
เพ่ิมอีก5ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.361 นางสาววศินี ใหลเจริญ 6211011801022
แก้ไข

เอกสาร
1.คืนเอกสารให้นศ.แก้ไข

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.362 นางสาวณัฐพร วงษ์แก้ว 6011011553018
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาบัตรข้าราชการหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.363 นางสาววนาลี ฤทธ์ิงาม 6011012760007
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ10
ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 3.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ี
น้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน 4.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  5.
ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน  
6.รูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯต้องติดลงตารางท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.364 นางสาวพรธิภา ผสมทรัพย์ 6111056150008
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับใหม่  2.ขอส าเนาโครงการท่ีโรงเรียน
สมาคมจักรยามสมัครเล่น จ.อุบลราชธานี

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



76

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.365 นางสาวศศิตา อารีย์ 6211056721102
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก6ชม.  3.
ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯกิจกรรมท่ีวัดนอก

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.366 นายธีรชาติ พละพงศ์ 6111056721163
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ันข้อ11ระบุให้ตรงกับหน้าท่ี6  2.หน้าท่ี5ท าใหม่เขียน
ด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับไม่ต้องระบุข้อมูลของบิดา  3.
กิจกรรมจิตอาสาเขียนบรรยายลักษณะการท ากิจกรรมลง
บนกระดาษA4  4.ขาดส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองฯ 
 5.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน  
6.ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.367 นายนรินธร ข าลึก 6211056724021
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก23ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



77

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.368 นางสาวทยิดา ครุฑค้ า 6211011809020
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน  
2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  3.ขาดหน้าท่ี7  4.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัว
นักศึกษา  5.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯ
ทุกกิจกรรมและต้องระบุต าแหน่งผู้รับรองกิจกรรม  6.
กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก5ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.369 นางสาววรรณพร กิจโสภา 6211011809011
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอ
กู้ให้ครบทุกคน 3.หน้าท่ี4ท าใหม่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
4.หน้าท่ี5ท าใหม่ไม่ต้องระบุข้อมูลของบิดาและระบุข้อมูล
ของมารดาให้ครบถ้วน  5.ขาดหน้าท่ี7  6.กิจกรรมจิตอา
สานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก2ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.370 นางสาวณัฐนรี บุญรอด 6011011553029
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอ
กู้ให้ครบทุกคน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



78

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.371 นางสาวเขมิสรา ประมงคล 6111011796055
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.ขอเพ่ิมรูปถ่ายบ้านของบิดา  3.
กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก12ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.372 นายปิยะวัฒน์ แจ่มจ ารัส 6111011660005
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7,10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.373 นางสาวบุญญิตา ละครเขต 6111011553049
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.ขอส าเนาโครงการอาสาพัฒนา
ชุมชน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



79

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.374 นางสาววรญา อ าภาพรรณ 6111011491026
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดใบปะหน้าเอกสาร 2.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา 3.หน้าท่ี1
ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน  4.หน้าท่ี2
ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ11ระบุให้ตรงกับหน้าท่ี6  5.ขาดหน้าท่ี
7  6.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก6ชม.  
7.ขาดส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร  8.ขาดเอกสารของมารดา
ท้ังหมดให้เจ้าของเอกสารลงนามด้วยตนเอง 9.ขาดส าเนา
ใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562  
10.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.375 นายอภิภู บุญปล่ัง 6211056721074
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่าในเอกสาร  2.
ขาดหน้าท่ี7  3.ขาดส าเนาบัตรผู้บริจาคโลหิต  4.กิจกรรม
จิตอาสาท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดระบุต าแหน่งผู้รับรอง
กิจกรรม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



80

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.376 นางสาวธิติมา ระเบียบดี 6111011340011
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน 2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  3.กิจกรรมจิตอาสาท่ีวัดปทุม
วนารามฯขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯ  4.ขอส าเนา
โครงการท่ีอาจารย์นคเรศรับรองฯ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.377 นายรชต อินทร์บุญ 6011011814017
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  2.ขาดหนังสือ
รับรองเงินเดือนของผู้ปกครอง  3.ขาดส าเนาเอกสารของ
ผู้ปกครอง  4.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุก
ภาคเรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.378 นายอนุวัฒน์ แดงสว่าง 6111011809036
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน  
2.ขาดหน้าท่ี7  3.ขอส าเนาโครงการเก็บข้อมูล

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.379
นางสาวปุญชรัศม์ิ รัชตมง
คลชล

6111011540055
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายกับผู้รับรองฯ  3.ขาดส าเนา
บัตรประจ าตัวนักศึกษาและส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



81

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.380 นางสาวสลิลทิพย์ บัวสิทธ์ิ 6111011540044
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุข้อมูลของบิดาและมารดา
ให้ครบถ้วนโดยเฉพาะรายได้  3.ขาดส าเนาทะเบียนบ้าน
ของนักศึกษา  4.ขาดเอกสารของบิดาและมารดาท้ังหมดให้
เจ้าของเอกสารลงนามด้วยตนเอง  5.กิจกรรมจิตอาสานศ.
นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก2ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.381 นางสาวญาสุมินทร์ อุทยา 6111056605034
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดามารดา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.382 นางสาวยลรดี สนคมิ 6211011806006
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี7  2.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน  3.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิม
อีก1ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



82

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.383 นางสาววณิชยา บุญญานนท์ 6211056721070
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2.ขาดหน้าท่ี7,10  3.ขาดส าเนาใบ
แสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562  4.
ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรอง
ช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.384 นายนิธิวัฒน์ บ ารุงสวน 6111056724035
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุ
เงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน  3.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ี
น้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน  4.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน  5.ขาดหน้าท่ี10  6.ขาดส าเนาหน้าสมุด
บัญชีธนาคารกรุงไทย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.385 นางสาวสุนทริยา แสงน่ิม 6211011480009 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.386
นางสาวเจณิสตา จ าปา
จันทร์

6111011510018
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



83

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.387 นางสาวมิภาพร นิสังรัมย์ 6211011806030
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก9ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.388 เด็กหญิงกนกอร พานิชการ 6011011460015
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.389 นางสาวขวัญรัตน์ แซ่อือ 6111011460017
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



84

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.390 นางสาวนลินี ธัญญผล 6211011480008
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา 3.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8
กรอกให้ครบถ้วน 4.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้อง
รวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน  5.หน้าท่ี5ท าใหม่เขียนด้วย
ลายมือเดียวกันท้ังฉบับ และต้องระบุข้อมูลของมารดาให้
ครบถ้วน 6.กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายภาพระหว่างนศ.
กับผู้รับรองกิจกรรมฯทุกกิจกรรมระบุต าแหน่งผู้รับรอง
กิจกรรม 7.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก
8ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.391 นางสาววรดา วรนันทวงศ์ 6111011804002 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.392 นางสาวปาริชาติ วงศ์ค า 6011011802004 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



85

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.393 นางสาวรุ่งทิพย์ ชูพินิจ 6111056605019
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 3.
กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก2ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.394 นางสาวปัณฑ์ชนิต มุสิกรัตน์ 6111056724003
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก1ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.395 นางสาวศิรินาฏ อานามวงษ์ 6111056180031
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสาขาด8ชม.  2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.396 นางสาววัลญา นาคประวัติ 6111056180044
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



86

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.397 นางสาววราภรณ์ ไพวงษ์ 6211011814022
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี7  2.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท า
เพ่ิมอีก4ชม. 3.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน  4.ส าเนาผ่านระบบe-Studentloanปร้ินใหม่
พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.398 นางสาวนัฐธิยา อ่อนศรีทอง 6011011470005
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.399 นางสาวกิตติญา นพโสภณ 6011011553030
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 3.ขาด
ส าเนาบัตรประจ านักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.400 นางสาวสรญา วงสา 6111011480041
แก้ไข

เอกสาร

1.กิจกรรมจิตอาสางานกีฬากระชับมิตรเขียนลักษณะการ
ท าลงกระดาษA4ให้ชัดเจน 2.ขอส าเนาโครงการวันเฟรชช่ี 
หากกิจกรรมน้ีไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ของกองทุนให้เก็บชม.
เพ่ิมอีก9ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



87

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.401 นางสาวไอนา เลาะหนับ 6211056990014
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.หน้าท่ี5ท าใหม่โดยเฉพาะข้อมูลของมารดา
ระบุให้ครบถ้วน  3.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  4.กิจกรรมจิตอา
สานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก3ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.402
นางสาวกนกวรรณ ไผ่
สมบูรณ์

6011011553003 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.403 นางสาวสุชาดา ม้าวมงคล 6111011445105
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  3.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  4.กิจกรรม
จิตอาสาขาดรูปถ่ายภาพระหว่างนศ.และผู้รับรองกิจกรรมฯ
คุณนริศรา  5.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  6.ส าเนา
ใบมรณบัตรของมารดาท าใหม่ให้นศ.รับรองส าเนาหรือบิดา
รับรองส าเนา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.404 นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงทอง 6211011510043
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษา  2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูล
ของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน 3.หน้าท่ี4ท าใหม่
ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 4.ขาดหน้าท่ี7  5.หน้าท่ี8ท าใหม่นศ.
ไม่ได้รับรองข้อมูล  9.กิจกรรมจิตอาสาขาด28ชม.  10.ขาด
ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562  11.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.405
นางสาวราตรีพร แสน
ประเสริฐ

6011011796029
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ10ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 2.
ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.406 นางสาวดวงกมล เกตุแย้ม 6111011320014
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.407 นายนัฐพงษ์ กดมงคล 6111011570002 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.408 นางสาววัลลภา ประสงค์สุข 6111011340027
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่
ถูกต้องท าเพ่ิมอีก3ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.409 นางสาวพัชรพร บุญศรี 6211011340025
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ันและระบุข้อมูลของมารดาให้ครบถ้วน  2.หน้าท่ี4ท า
ใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 3.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน
ของมารดา  4.ขาดหน้าท่ี7  5.ขาดหน้าท่ี8,10  6.ขาด
ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  7.ขาดส าเนาใบแสดงผลการ
เรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.410 นายวรวุฒิ ลีอุต 6011011446022
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษา  2.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนมารดา  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.
29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.411 นางสาวปิยาภรณ์ ดาราศร 6111056990116
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



90

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.412
นางสาวธัญญาเรศ อรัญ
วัฒนานนท์

6111011814019
แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาใบมรณบัตรของบิดาให้นศ.รับรองส าเนา 2.ส าเนา
บัตรข้าราชการของผู้รับรองฯให้รับรองด้วยปากกาสีน้ าเงิน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.413 นายสุนทร สุภพิมล 6111011340020 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.414 นางสาวชลดา สองเมือง 6211056721093
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดเอกสารประกอบของนศ.บิดาและผู้รับรองฯ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.415
นางสาวขวัญเรือน เอ่ียม
สอาด

6211011796026 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.416
นางสาวเจนจิรา ด่านต้อง
กระโทก

6111011448028
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ9,10ระบุเพียงช่ือ-นามสกุล
เท่าน้ัน  2.ขาดส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีของรัฐของผู้รับรองฯ  
3.ขาดหน้าท่ี5,10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



91

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.417 นางสาวภัคจิรา พรมจันทึก 6211011820020
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี5ท าใหม่เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ  2.หน้าท่ี
7ขอฉบับจริง  3.หน้าท่ี9ท าใหม่นศ.ไม่ได้รับรองข้อมูล 4.
กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก2ชม. 5.เพ่ิม
ส าเนาบัตรผู้บริจาคโลหิต  6.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯท่ี
วัดเกาะ 7.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาค
เรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.418 นางสาวศิริรัตน์ โกสุม 6011056605017 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.419 นางสาวอุษณีย์ ปีนอก 6111056605007
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก1ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



92

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.420 นางสาวเมทินี เทพบุตร 6211011340016
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษา  2.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะ
รายได้ของบิดามารดากรอกข้อมูลให้เรียบร้อย  3.หน้าท่ี5ท า
ใหม่เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ  4.ขาดหน้าท่ี7  5.
ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  6.ขาดส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 7.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯกิจกรรม
ชุมชน  8.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก1
ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.421 นายเตชิต ปิติเตชากิตต์ิ 6211011460018 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.422 นายพงศกร กุตัน 6111011340029
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



93

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.423 นางสาวชญานิศ ศิวิลัย 6111011320056
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี5 2.กิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ส าหรับผู้พิการ
ทางสายเขียนลักษณะการท าลงกระดาษA4ให้ชัดเจนพร้อม
ระบุต าแหน่งผู้รับรองกิจกรรม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.424 นางสาวปาลิตา กองมะเริง 6211011445049
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน  
2.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  3.หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุข้อมูลของ
บิดามารดาให้ครบถ้วนไม่ต้องระบุข้อมูลของผู้ปกครอง  4.
กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก19ชม.  5.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองฯกิจกรรมคุณดวงพร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.425 นางสาวธิดาทิพย์ สุขใส 6211011809036
แก้ไข

เอกสาร
1.คืนเอกสารให้นศ.แก้ไข

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.426 นางสาวพัชรพร มุ่งบุญ 6111056180029
แก้ไข

เอกสาร

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 2.ส าเนาผ่านระบบ
e-Studentloanปร้ินใหม่พร้อมเซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้
ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



94

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.427 นางสาวณัฏฐธิดา น้อยศรี 6211056990071
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  3.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองฯท่ีวัดหินลาด  4.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก15ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.428 นางสาวพรทิพา จานดี 6111056150007
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี5เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ  2.หน้าท่ี7ขอ
ฉบับจริง  3.กิจกรรมจิตอาสาขอฉบับจริงท่ีผู้รับรองฯลงนาม
 4.ขอส าเนาโครงการกิจกรรมจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.429
นางสาวนันทเนตร ยาว
สันเทียะ

6011056990012
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.430 นางสาวศยามล บุดดา 6011056605019
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ11ระบุให้ตรงกับหน้าท่ี6 2.
หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบ
ทุกคน 3.หน้าท่ี5ท าใหม่ไม่ต้องระบุรายได้ของนักศึกษา  4.
ขาดส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  5.ขาดส าเนาหน้า
สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  6.ขาดหน้าท่ี8,9,10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.431 นางสาวกัญญารัตน์ ชนะกูล 6211011510025
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 2.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรอง
กิจกรรมคุณน้ าผ้ึง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.432 นางสาวพรรณนภา โชติยา 6011011446024
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา 3ขาดหน้าท่ี7,10 
 4.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน 5.
ขาดเอกสารของบิดา-มารดา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.433 นางสาวเจนสุภา คงเจริญสุข 6211011940025
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.434
นางสาวจุฑามณี หมาย
รอดดี

6011011796007
แก้ไข

เอกสาร

1.กิจกรรมจิตอาสาเขียนลักษณะการท าแหล่งมาลงกระดาษ
A4ให้ชัดเจน พร้อมระบุต าแหน่งผู้รับรองกิจกรรม 2.ขาด
ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.435 นางสาววิราภรณ์ แก้วลา 6211011801020
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 3.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.436 นางสาวสุวิมล บุญเชิด 6111056990054
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ี
น้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้ครบทุกคน 3.หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุ
ข้อมูลของบิดามารดาให้ครบถ้วน  4.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.437 นางสาวฤทัยรัตน์ กุลรัตน์ 6111011340035
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดรูปถ่ายนักศึกษา 2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.438 นางสาววรรณวิศา มีนาม 6111056990110
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง 3.ส าเนาใบแสดงผลการ
เรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็น
รับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน  4.กิจกรรมจิตอาสาขาดอีก
15ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.439 นางสาวปณัฐพร กล่ินมณฑา 6211056990058
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯท่ีวัด
สร้อยทอง/วัดไผ่ตัน  3.ขาดส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.
29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.440
นางสาวอารีรัตน์ สาย
กระสุน

6111011320057
แก้ไข

เอกสาร

1.กิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ส าหรับผู้พิการทางสายเขียน
ลักษณะการท าลงกระดาษA4ให้ชัดเจนพร้อมระบุต าแหน่งผู้
รับรองกิจกรรม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.441 นายเทพทัต หม่ันสาน 6211056160001
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา 3.ขาด
หน้าท่ี5พร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองฯ 4.
กิจกรรมจิตอาสาท าใหม่ระบุข้อมูลให้ชัดเจนพร้อมลายเซ็นผู้
รับรองฯให้ครบทุกกิจกรรมพร้อมแนบรูปถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองฯ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.442 นายดนัยฤทธ์ิ พรรณสน 6211056605024
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7  2.ขาดส าเนาบัตรผู้บริจาคโลหิต

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.443 นางสาวนันทพร อ่อนปัดชา 6111056605005 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.444 นางสาวสุนิสา ไชยโคตร 6111011820020
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.หน้าท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่าใน
เอกสาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.445 นางสาวโสภิดา เกตพงศ์ 6111011320026
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.446
นางสาวงามลักษณ์ สมัน
พงษ์

6111056150004
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.กิจกรรมจิตอาสาขอฉบับจริงท่ีผู้รับ
รองฯลงนาม 3.ขอส าเนาโครงการกิจกรรมจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.447 นางสาวสุภาวิดา มันทุราช 6211011460014
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี2ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ7,8ระบุให้ชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.448 นางสาวเกษสิณี บุญร่วม 6011056731002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7,8,10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.449 นางสาวศศินา สุภาพ 6111056990091
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.ขาดส าเนาหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.450 นางสาวธารทิพย์ ธรรมษา 6211056990086
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯท่ีวัด
บ้านสวาย  3.กิจกรรมจิตอาสาท าเพ่ิมอีก7ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.451 นางสาวอุษณียาภรณ์ เสาวัง 6211056990073
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองฯท่ีวัด
บ้านสวายและวัดบ้านสังกัน  3.กิจกรรมจิตอาสาท าเพ่ิมอีก
4ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.452 นางสาวอัญชญา โชคชัย 6111056160067
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี2,4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  2.ขาดหน้าท่ี7  
3.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.29)ทุกภาคเรียนจนถึง
2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-นามสกุลให้ครบถ้วน 4.
กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก1ชม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.453 นายชิณกรณ์ เข็มอ่อน 6011056990051
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ผ่านระบบe-Studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.454 นางสาวสิดารัศมี วงสวัสด์ิ 6111011320007
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน  2.กิจกรรมจิตอาสาจาดอีก20ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.455 นางสาวพัชราภา สิมาขันธ์ 6011056150009
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.456 นางสาวณัฐริกา กัณหาบุตร 6111056990074
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.457 นายศดานันท์ สายทอง 6111011815004
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.กิจกรรมจิตอาสาจาดอีก17ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.458 นางสาวศรารัตน์ แสงอรุณ 6111011809003
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.459
นางสาวปรียานันท์ สิงห์
หลอด

6111056721031
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.หน้าท่ี8ท าใหม่นศ.ไม่ได้รับรองข้อมูล

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.460 นางสาวปทิตตา ฉลาดเขียว 6211011806009
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.ขาดหน้าท่ี7  3.กิจกรรมจิตอาสาเขียน
ลักษณะการท าลงกระดาษA4ให้ชัดเจน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.461 นางสาวกุลธิดา พิมศร 6211011448046
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่ห้ามมีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่าในเอกสาร 2.
กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก4ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.462 นางสาวมาลัยทอง ขันธิวัตร 6111011340062
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.463 นางสาวขนิษฐา อัปกาญจน์ 6111011540002
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.464 นางสาวศิริพร ผ่องศรี 6111011460049 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.465 นางสาวรุ่งรุจี ราชแผ่นดิน 6111011470006
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.หน้าท่ี5ขอฉบับจริง พร้อมเอกสารของผู้รับรอง
 3.กิจกรรมจิตอาสาขอฉบับจริงท่ีผู้รับรองฯลงนาม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



103

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.466 นางสาวดวงใจ ประทาน 6011011804015
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 2.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.467 นางสาวผกามาศ หมอนค า 6011056601002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.468 นางสาวพรนรา ขุนศรี 6211056990017
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี5ท าใหม่ระบุข้อมูลของมารดาให้ครบถ้วน  2.หน้าท่ี
7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.469 นางสาวกฤติยา สายศรี 6111056160134
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.470 นางสาวนิภาศิริ สีน้ าเงิน 6211056990033 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.471 นางสาวรัชฎา สุทธิสน 6011011805006
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.472 นายธงชัย เกษลา 6211056990010
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  2.กิจกรรมจิตอา
สานศ.นับชม.ไม่ถูกต้องท าเพ่ิมอีก6ชม 3.ขาดส าเนาผู้บริจาค
โลหิต

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.473 นายเจษฎาพร อุ้มอุราญ 6211011445035
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี4ท าใหม่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  2.ขาดหน้าท่ี7  3.
กิจกรรมจิตอาสาขาดรูปถ่ายภาพระหว่างนศ.และผู้รับรอง
กิจกรรมฯทุกกิจกรรมฯ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.474 นางสาวสุภัสสรา ธรรมนุ 6211056990078
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง  2.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน(ดส.
29)ทุกภาคเรียนจนถึง2/2562ท าใหม่ให้นศ.เซ็นรับรองช่ือ-
นามสกุลให้ครบถ้วน 3.กิจกรรมจิตอาสานศ.นับชม.ไม่
ถูกต้องท าเพ่ิมอีก9ชม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.475 นางสาวชลาลัย สายโสภา 6211011460078
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี1ท าใหม่โดยเฉพาะข้อ6ระบุเงินท่ีกู้ยืมให้ครบถ้วน 
2.หน้าท่ี3ท าใหม่ระบุข้อมูลของพ่ีน้องรวมท้ังตัวผู้ขอกู้ให้
ครบทุกคน 3.ขาดหน้าท่ี7,10

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.476 นางสาวยุวดี สุระขันธ์ 6211056990029

1ก.477 นางสาววรรณฤดี สัญลักษณ์ 6011056990011
แก้ไข

เอกสาร
1.หน้าท่ี7ขอฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.478 นายภราดา ทารพันธ์ 6111011480001 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.479 นางสาวชุติมา สีหามาตย์ 6211056990057
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาลงนามฉบับจริง  2.ขาด
ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐของคุณรัสมี ศรีรักษ์ 
ท่ีรับรองหน้าท่ี 5

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.480
นางสาวจิตติกาญจน์ สิริธ
นาวรากุล

6211056721037
แก้ไข

เอกสาร

1.หนังสือรับรองเงินเดือนพ่อท่ีเป็นปัจจุบัน(ท่ีส่งมาเป็นเดือน
 ก.ค.2562)  2.ท าหน้าท่ี5ใหม่(ท่ีส่งมาลายมือช่ือผู้เซ็น
รับรองไม่ตรงกับลายมือช่ือในส าเนาบัตรผู้รับรอง)  3.ท าจิต
อาสาส่งเพ่ิมอีก 6 ชม และยังขาดวุฒิบัตรของกิจกรรมท่ีส่งมา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.481 นางสาวศรัญญา ชูสกุล 6111056990082
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย 2.ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 8 
ชม (ท่ีท าท่ีวัด 8 ชม.ต้องเป็นพระเซ็นรับรอง ไม่ใช่ผู้ไป
ปฎิบัติธรรม)  3.ขาดแบบค าขอกู้หน้าท่ี 4 ,ขาดหน้าท่ี 5 ,
ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.482 นายภัทรเวช บ ารุงเพชร 6111056990107 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.483 นางสาวกีรติกร สอนค าแก้ว 6211011448018
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 5 หนังสือรับรองรายได้มารดา   2.ขาด
กิจกรรมจิตอาสาอีก 15 ชม. เพราะเวลา 8.00-16.00 น.ท่ี
นักศึกษาเขียนส่งมานับได้ 7 ชม. ไม่นับเวลาพักเท่ียง
12.00-13.00 น.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.484 นางสาวสุธิตา บัวหนอง 6111056605023 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.485 นางสาวณัฐชยา สุภาพงษ์ 6011056601017
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 5 รับรายรายได้แม่ พร้อมส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ี
รัฐผู้รับรอง 2.ขาดหน้าท่ี6รับรองสถานภาพครอบครัวอยู่กับ
แม่  3.ขาดแบบค าขอกู้หน้าท่ี 7 - 9  4.ขาดกิจกรรมจิต
อาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.486 นางสาวจิราพร ง้าวนาเสียว 6111056180007 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.487 นายอภิโชค โมฆรัตน์ 6211011540034
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี1ส่งใหม่พร้อมติดรูปนักศึกษาให้ครบ  2.ขาด
หน้าท่ี 7   3.ท าหน้าท่ี 8 ส่งใหม่ติดรูปบ้านพร้อมเซ็นช่ือ
รับรองข้อมูลให้ครบ  4.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษาและขาด
ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษา  5.ขาดกิจกรรม
จิตอาสาอีก 8 ชม. เพราะเวลา 8.00-16.00 น.ท่ีนักศึกษา
เขียนส่งมานับได้ 7 ชม. ไม่นับเวลาพักเท่ียง12.00-13.00 น.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.488 นางสาวอัลธิการัตน์ พิกุลศรี 6111056180011
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.489 นางสาวปาริชาติ บางเหลือ 6111011480043
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดใบวุฒิบัตรฉบับจริงท่ีอบรมออนไลน์ 5 ใบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.490 นางสาวนิรชา จุปะมะตัง 6011011541015
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  2.ขาด
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ (จิตอาสา)  จ านวน 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.491 นางสาวพิยดา อักษร 6111056180016 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.492
นางสาวอรอนงค์ น้อยนะริ
นทร์

6211011460004
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  2.ให้
นักศึกษาปร้ินส าเนาใบแสดงผล(มดส.29) พร้อมเซ็นช่ือ
รับรองส าเนามาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.493 นางสาวดารุณี ภูดานุ 6111056990008
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี1ใหม่พร้อมติดรูปภาพนักศึกษาให้ครบ 2.ขาด
หน้าท่ี 5 รับรองรายได้ครอบครัว 3. ให้นักศึกษา ปร้ินภาพ
ถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมจิตอาสา ติดภาพมา พร้อมเขียนข้อมูลให้ครบ  
กิจกรรมท่ีวัดมหาชัย  วัดโพธ์ิชัยสมสะอาด วัดโพธ์ิศรี ท่ีส่ง
มานักศึกษายังไม่ได้เซ็นช่ือผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.494 นางสาวสุภาวดี พินิจมนตรี 6111011340063
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.495 นางสาวพรธีรา สอนโว 6111056180020
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนบิดา(นักการภารโรง) 2.ขาด
หน้าท่ี 7   3.ขาดส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา  4.ขาด
ส าเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของมารดา  5.ขาดส าเนา
ผลการเรียนทุกเทอม  6.ขาดกิจกรรมจิตอาสาอีก 21 ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.496 นายศรัณย์ ทรัพย์สุวรรณ 6011011446004
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.497 นายสหรัฐ ภาณะรมย์ 6011012760036
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี 2 ท าใหม่เขียนข้อมูลท่ีอยู่ ท่ีท างาน ของพ่อแม่มา
ให้ครบ ถ้าไม่ได้ท างานก็เขียนท่ีอยู่ท่ีบ้านมาให้ครบ 2.ท า
หน้าท่ี 5 มาใหม่ พ่อแม่ว่างงานอยู่ท่ีบ้าน ก็เขียน สถานท่ี
ท างาน เป็นท่ีอยู่บ้านมาให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.498 นางสาวลิลณี ภูงามเขียว 6211011460005
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี 5 ใหม่ ให้ผู้รับรองเขียนรับรอง อาชีพ สถานท่ี
ท างาน รายได้ ของบิดามารดาให้ครบ (ท่ีส่งมา ผู้รับรอง
เขียนเพียงรายละเอียดตนเองไม่ได้เขียนรายละเอียดของพ่อ
แม่นักศึกษา)  2.ขาดหน้าท่ี 7  3. ให้นักศึกษท าจิตอาสาส่ง
เพ่ิมอีก 3 ชม(ท่ีส่งมา นศ.เขียนเวลาไม่ถูกตามเวลาท่ีท าเช่น 
เวลา 8.00-12.00 น รวมได้ 4 ชม แต่ นศ.เขียน 5 ชม. ท า
ให้รวม ชม. จิตท่ีส่งมา ไม่ครบ36ชม.)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.499
นางสาวสุพรรณภัก แก้วค า
ภา

6111056990069
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  2.ขาด
ส าเนาบัตรนักศึกษา   3.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ท่ีกรอก
ข้อมูลผ่านระบบe-Studentloan ภาคเรียน 1/2563   4.
ท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ิมอีก 1 ช่ัวโมง  5.ติดต่อเขียน
ช่วงเวลาท าจิตอาสาท่ีส่งมาให้ถูก เช่นท่ีเขียนมา 8-11 น. 
เป็น 8.00 - 11.00  น.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.500 นางสาวอรัญญา ประทุมมา 6011011805015
แก้ไข

เอกสาร

1.ท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ิมอีก 4 ช่ัวโมง ท่ีนักศึกษาส่งมา
รวมจ านวน ชม.ไม่ครบ 36  ชม เช่น เวลา 7.00 -10.00 น. 
รวมได้ 3 ชม.แต่นักศึกษาเขียนมา 4 ชม. / 8.00 - 15.00 
น.รวมได้ 6 ชม.ต้องลบเวลาพักเท่ียง 12.00-13.00 ออก 1 
ชม.   2.ขาดส าเนาใบเกรดทุกเทอม (ต้องปร้ิน ออกรายงาน
 มสด.29 มาส่งพร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาเอกสาร )   3.
ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.501 นางสาวอรนิชา อิงเทพ 6111056605025
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดจิตอาสา 15 ช่ัวโมง   2.ขาดตารางบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา ล าดับท่ี 4- 6 (นศ.ส่งภาพ
กิจกรรมล าดับท่ี 4-6มา)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.502 นางสาวอรพรรณ ลันละนา 6211056990022
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา   2.ท า
จิตอาสาเพ่ิมอีก 4 ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.503 นางสาวจิตตมาส ภักดีลุน 6211011809027

1ก.504 นายธนพล ตันทะอธิพานิช 6111011448050
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 5 พร้อมส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับรอง 2.
ขาดหน้าท่ี 8-9   3.ขาดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา)   36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.505 นางสาวอังคณา อ่อนจันทุม 6111011814022
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี 2 เขียนส่งมาใหม่ ให้เขียนข้อ7-8 มาให้ครบ)   2.
หน้าท่ี 3 เขียนส่งมาใหม่ ให้เขียนข้อ 12-13 รวมพ่ีน้องให้
ครบท้ัง 3 คน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.506
นางสาวนุชจรินทร์ ทอนสูง
เนิน

6111056605036 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.507 นางสาวรพีพรรณ ม่ันแร่ 6111011445043
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 3 ชม. ท่ีส่งมา นศ . 
เขียน 11.30-16.30 รวมได้ 5 ชม. ไม่ใช่ 6 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.508 นางสาวทิพวรรณ ศรีสาคร 6111056150009
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 6  2.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง  3.ขาดบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 
(จิตอาสา) ลงนามรับรองฉบับจริง  4.ขาดส าเนาโครงการจิต
อาสาท่ีไปท าโรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น บ้านผาชัน 
ต.ส าโรง อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.509 นางสาวมธุรดา แก้วหาดี 6211056725028
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 5 ใหม่ด้วยลายมือผู้รับรอง  2.ขาดหน้าท่ี 7 
ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.510 นายรณกฤต ชาวสวน 6211056721050
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี 5 ใหม่ ไม่ต้องรับรองรายได้ผู้ปกครอง และ 
อาชีพนักศึกษา   2.ขาดหน้าท่ี 7  3.ท าจิตอาสาใหม่ ให้
เป็นไปตามหน้าท่ี10 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา)  แยกเป็นวันๆ 
มีภาพคู่นักศึกษาคู่กับผู้เซ็นรับรอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.511 นางสาวศรุตยา ขุนทา 6111011340017
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง  2.ขอส าเนาโครงการงานกิจกรรม
จิตอาสาล าดับท่ี 1-2  ช่วยงานอาจารย์

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.512 นางสาวปานธิวา พรมพัฒ 6111056990095
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง  2.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.513 นางสาววัลยา อุดมสุวรรณ 6111011804012 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.514
นางสาวธัญญลักษณ์ สีหา
ราช

6211056990097
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง  2.ขาดเบอร์โทรศัพท์
ของผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.515
นางสาวพัชราภรณ์ ปัจฉิม
บุตร

6211056605030
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.516 นางสาวจินตนา นารุน 6211056605029
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ขาดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ิมอีก 9 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.517 นางสาวพัชรีวรรณ ศรีเสมอ 6211056721046
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.518
นางสาวประกายเพชร จัน
ทะสิงห์

6111011470019
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษาของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.519 นางสาวจริยา ลอยนอก 6211056724034
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญของผู้รับรองหน้าท่ี5-6  
 2.ขาดภาพถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม 
1.ชุมชนร่มเกล้า ครองเตย และ 2.ศาสเจ้าแม่ทับทิม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.520 นางสาวปดิวรัดา ค าสาว 6011011804009
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้เขียน อบรมออนไลน์ ลง ใน บันทึก การเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา  ให้ครบ 15 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.521
นางสาวอัจฉราลักษณ์ โส
ประดิษฐ์

6211056605022
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.522 นางสาวจิราวรรณ คนหลัก 6211056990087
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี5ใหม่ ไม่ต้องเขียนอาชีพนักศึกษาและ ข้อมูล
ผู้ปกครอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.523 นางสาวพวงเพ็ชร นาคเกษม 6111011510020
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี 2 ส่งใหม่เขียนข้อมูล แม่มาให้ครบ ไม่ได้ท างาน 
ให้เขียน ท่ีอยู่บ้านมาให้ครบ  2.ขาดหน้าท่ี 7   3.ท าจิตอาสา
เพ่ิมอีก 8 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.524 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวิชา 6111056180022
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.525 นางสาวปาริกา หอมทรัพย์ 6211056990104
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



119

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.526 นางสาวกัลยรัตน์ ใขไพวัน 6111056990030
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษาของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน  2.ขาด
ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย  3.ขาดหน้าท่ี7 4.ท าจิตอาสา
เพ่ิม 6 ชม. (จิตอาสาวันท่ี 27-6-63 จ านวน 6 ชม. ไม่มีคน
เซ็นรับรอง)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.527 นางสาวณัฐวดี ศรีเพชร 6111011340003
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.528 นางสาวปนัดดา ปัญญา 6111011340031
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดส าเนาบัตรราชการผู้ใหญ่บ้าน(ท่ีแนบ
มาบัตรหมดอายุต้ังแต่ พศ 2561)   3.ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 16
 ชม. (ท่ีส่งมา 2-7 ก.ค.ไม่มีผู้เซ็นรับรองกิจกรรม)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.529 นายธนวัตร์ สงจัตุรัส 6111011340001
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  2.ขอส าเนา
โครงการจิตอาสาสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน ของ อ.รัตนาพร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



120

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.530 นางสาววรรณิภา โพธิเสน 6011011491006
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง  2.ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อ(ท่ี
ส่งมาพ่อยังไม่ได้เซ็นช่ือรับรองส าเนา)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.531 นางสาวอรยา ณ หนองคาย 6211056721119
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง   2.
ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใหญ่บ้าน(ท่ีส่ง
มาบัตรหมดอายุ 6 ก.พ.63)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.532 นางสาวณัฐพร โพธ์ิภูมี 6211011796046
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี1ใหม่พร้อมติดรูปนักศึกมาให้ครบ   2.ขำด
หน้ำท่ี 7  3.ขำดส ำเนำบัตรนักศึกษำ 4.ส่งส ำเนำใบมรณ
บัตรบิดำใหม่พร้อมให้ผู้กู้เซ็นช่ือรับรองส ำเนำให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.533 นางสาวทิพย์สุดา พลเสนา 6011056990015

1ก.534 นางสาวกมลวรรณ ป่ันสุข 6111056160109
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดจิตอาสา 21  ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 15  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



121

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.535 นายเธียรธัช โคกม่วง 6111056721096 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.536 นางสาวมัทนา สันโดษ 6111011809029
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 8 ติดรูปบ้านพร้อมเซ็นช่ือรับรอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.537 นางสาวเกียรติสุดา เจริญสุข 6111011448045
แก้ไข

เอกสาร
1.ส่งจิตอาสามาครบแต่ขาดภาพคู่ของนักศึกษาและผู้รับรอง
เอกสาร ให้ติดภาพเรียงตามล าดับท่ีตามรายการท่ีเขียนมาส่ง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.538
นางสาวกัญญาณัฐ อัปม
ระกา

6111056990132
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี 5 ส่งมาใหม่ ห้ามมีรอยลบและรอยขีดฆ่า
ข้อความ   2.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวผู้บริจาคเลือดของ
นักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



122

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.539 นางสาวดาปนีย์ อัปมะโน 6111056990092
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี1ส่งใหม่พร้อมติดรูปนักศึกษามาให้ครบ   2.ขาด
หน้าท่ี 7 ฉบับจริง  3.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษาของผู้ย่ืนค า
ขอกู้ยืมเงิน  4.ขาดส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย   5.ขาด
ส าเนาบัตรบริจาคเลือด 6.ขาดจิตอาสาอีก 13 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.540 นางสาวเบญจมาศ อดทน 6111056990119
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง 2.ขาดภาพคู่จิตอาสาท่ี รร จตุร
คาม  3.ขาดตารางบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา 
ล าดับท่ี 1-3 (ส่งมามีแค่ภาพคู่ผู้รับรอง)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.541 นางสาวพรพิมล ลายโถ 6211056990036
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.542 นางสาวรัตนพร ยมศรีเคน 6111056990066
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



123

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.543 นางสาวศิรินทร์พร ฤทธิยาน 6211056990051
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.544 นางสาววรรณวิภา สีดาค า 6011056601015
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ(ท่ีส่งมาบัตร
หมดอายุ 11 ก.พ.63)  2.ขาดหน้าท่ี 7   3.ขาดบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 
(จิตอาสา) 36 ชม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.545 นางสาวอินทราณี บุญลี 6211011809037
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.546 นางสาวสุพรรษา วิรุณดก 6011056601020
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และสาธารณะ (จิตอาสา) 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.547 นางสาวประไพศรี อยู่คง 6011011541024
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.548 นางสาวปวีณา หอมพะนา 6111011540009
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองการเข้าร่วมจิต
อาสาท่ีวัดภคินีนาถาวรวิหาร 7 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.549 นางสาวศิรินญา ภูประธรรม 6211011809010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.550 นางสาวภัคจิรา ยาน้ าค า 6211011340023
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.551 นางสาวอาทิตยา พิมพ์โพธ์ิ 6111011796022
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.552
นางสาวสุพรรญนิกา สุทธิ
พันธ์

6011011448010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษาผู้ย่ืนกู้

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.553 นายธนพล จันทะสิทธ์ิ 6211056721111
1ก.554 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาบุตร 6011056990029

1ก.555
นางสาวสุนันทา อามาตย์
มนตรี

6111056990084
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษาของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.556 นางสาวอมราวดี จุ่นสน 6111056604004
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.557 นางสาวกรรณิการ์ ค าภักดี 6211056725020
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี 5 ส่งใหม่ ให้ผู้รับรองเขียนด้วยลายมือเดียวกัน
พร้อมเซ็นรับรอง  2.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์
ฉบับจริง  3.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ท่ีกรอกข้อมูลผ่านระบบ
e-Studentloan ภาคเรียน 1/2563 จากเว็บไซต์ 
www.studentloan.or.th

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.558
นางสาวธมลวรรณ ย่อม
อารีย์

6211011445051
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  2.ให้เขียน 
รายการอบรมออนไลน์  5 รายการ ลงใน แบบบันทึก การ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา  ให้ครบตาม
วุฒิบัตรท่ีส่งมา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.559 นางสาวศิรินภา แสงกุลัง 6211056605015
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   2.ขาด
ส าเนาใบเกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.560 นายชัยสิทธ์ิ ศรีประโชติ 6211056725016
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษาผู้ย่ืนกู้   2.ขาดหน้าท่ี 7 ความ
คิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง 3.ขาดส าเนาทะเบียน
บ้านพ่อ  4.ขาดส าเนาใบเกรด(ท่ีส่งมา นศ ยังไม่ได้เซ็น
รับรอง  5.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ท่ีกรอกข้อมูลผ่านระบบ
e-Studentloan (ท่ีส่งมา นศ ยังไม่ได้เซ็นรับ  6.กิจกรรม
จิตอาสาท่ีวัดท่าบันเทิงธรรม ต้องเขียนรายวัน  พระต้องเซ็น
รับรองเป็นวันๆ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.561 นางสาวภัทราภร กอนแก้ว 6211011802037
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้ท าหน้าท่ี 8 ติดรูปบ้านพร้อมเซ็นช่ือผู้กู้รับรองมาใหม่  
2.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.562 นางสาวศิริลักษณ์ วรนาม 6211011460052 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.563
นางสาววิมลรัตน์ แสง
สวาสด์ิ

6211056990015
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.564 นางสาวกินรี ภูพลอย 6211056990034
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.565 นางสาวใบเฟิร์น ไชยมะณี 6011011340003

1ก.566 นางสาวมารตี แจ่มสุวรรณ 6011056990046
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.567 นางสาวกัญญารัตน์ ปรีเลขา 6111056990025
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.568 นางสาวกฤษิรัชตา จีนมัชยา 6211056990098
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง   2.ขาดภาพร่วมระหว่างนักศึกษา
กับผู้รับรองจิตอาสา ท่ี วัดโพธ์ิศรีบ้ึงไฮ  จ านวน 8 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.569 นางสาวนุจิรา ประครองเส็ง 6211011445037
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 5 รับรองว่างงานและไม่มีรายได้ของมารดา  
2.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.570
นางสาวพิมลวรรณ ขม
ปัญญา

6111056180026
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.571 นายณัฐพงษ์ อัครจันทร์ 6211056990100
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.572 นางสาวสุนิตา สีมี 6111011340036
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.573 นางสาวชนาการต์ รู้จิตร 6211056725023
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อแม่ จาก
ร้าน ณ.ฐิตินันท์ ท่ีพ่อแม่รับจ้างเย็บผ้า

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.574 นางสาวสรัลชนา มาตขาว 6111056725011
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษาผู้ย่ืนกู้  2.ขาดหน้าท่ี 5 รับรอง
รายได้บิดา และขาดส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองหน้าท่ี 5 
 3.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 4.ขาด
ส าเนาสมุดฝากธนาคารกรุงไทย  5.เอกสารส าเนาทะเบียน
บ้านและส าเนาบัตรประชาชนให้บิดาและมารดาเซ็นช่ือ
รับรองส าเนาด้วยตนเอง 6.ขาดส าเนาแบบค าขอกู้ท่ีกรอก
ข้อมูลผ่านระบบe-Studentloan  7.ขาดบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) 
 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.575 นางสาวชลธิชา นาวงค์หา 6211056605014
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 4 มาส่งใหม่เขียนข้อมูลพร้อมเซ็นช่ือผู้กู้ให้ครบ 
 2.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.576 นายธีระพัฒน์ ใสส่อง 6111011553051
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.577
นางสาวชลธรัศม์ิ อุดมวสุ
รัตน์

6111056721083
แก้ไข

เอกสาร

1.จิตอาสาท าความสะอาดวัดอรัญญิกาเวส ขาดภาพร่วม
ระหว่างนักศึกษากับผู้รับรอง   และขาดเบอร์โทรศัพท์ผู้
รับรอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.578 นางสาวนันทิยา กานิล 6111056990115
แก้ไข

เอกสาร

1.ให้ท าหน้าท่ี1ส่งใหม่พร้อมติดรูปนักศึกษาให้ครบ   2.ขาด
หน้าท่ี 8 ติดรูปบ้านพร้อมเซ็นช่ือรับรอง  3.ขาดส าเนาบัญชี
ธนาคารกรุงไทย  4.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง  5.ขาดจิตอาสา 
36 ชม. พร้อมขาดภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองการ
เข้าร่วมโครงการ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.579 นางสาวอรประภา จอยวงศ์ 6111011480007
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสา ท่ี นศ.ท าของมหาวิทยาลัย ขอส าเนา
โครงการจิตอาสา ท่ีนักศึกษาเข้าไปช่วยงาน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.580 นางสาวจินตนา นาโสก 6111056990131 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.581 นางสาวมัยมูนา กันทะวงค์ 6011056990038
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง   2.จิตอาสาท่ีวัด ยังไม่ได้เขียนช่ือ
พระ  และต าแหน่งลงในรูปภาพ  ขาดเบอรโทรพระผู้รับรอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.582 นางสาวศุภิกา ปินมา 6011011445002 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.583 นางสาวสรินดา ยืนยัง 6011012760033 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.584 นางสาววาริพินท์ุ บัวจงกล 6211011448037 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.585 นางสาวรัชนีกร วงค์เทพ 6011056990047
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.586 นายสาริน สร้อยค า 6211011767003
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 5 รับรองอาชีพและรายได้มารดา  2.ขาด
ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับหน้าท่ี 5   3.จิต
อาสามูลนิธิกระจกเงา-ขาดภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้
รับรองกิจกรรมและยังไม่ได้เขียนช่ือผู้รับรองและเบอร์โทรผู้
รับรอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.587 นายชูภัทร มูลอินต๊ะ 6011056721002

1ก.588 นางสาวเพียงดาว ใจช่ืน 6111056725008
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาใบเกรดสะสมรวมทุกเทอม  2.ขาดส าเนาบัญชี
ธนาคารกรุงไทย  3.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อจาก
บริษัท ทาคูนิ จ ากัดมหาชน  4. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.589 นางสาวพิจิตรา ตันทา 6111056721130

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.590 นายสวิตต์ ผดุงรัตน์ 6011056180007
แก้ไข

เอกสาร

1.จิตอาสาโครงการพัฒนนากิจกรรมการเรียน ฯ ให้ 
อาจารย์ท่ีอยู่ในคณะกรรมการอ านวยการในโครงการเซ็น
รับรองกิจกรรม  2.ขาดภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้
รับรองการ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.591 นางสาวนริศรา ส าเภาไทย 6211056990090
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาบัตรบริจาคเลือด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.592 นายอัษฎาวุธ เหมืองอุ่น 6011011446006
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.593
นายสพลดนัย อิสรานนท์
ยามี

6111056990111
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.594 นางสาววิภาวรรณ ต้นศิริ 6111011510017 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.595 นางสาวภัทรสุดา จูงใจ 6211056721048
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.596 นางสาวชนาภัทร กาทองทุ่ง 6211011820011
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้ท ากิจกรรมจิตอาสาส่งอีก 5 ชม.  2.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.597 นางสาวศุวิมล ใจแก้ว 6111056180030
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.598 นางสาวกุลธิดา อนุจร 6211056725004
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง  2.ขาดสลิปเงินเดือนพ่อท่ีเป็น
ปัจจบัน(ท่ีส่งมาของเดือน มกราคม 63  3.ขาดส าเนา
ทะเบียนบ้านของพ่อ(ท่ีส่งมาทะเบียนบ้านนศ แต่พ่อเซ็นช่ือ
รับรอง)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.599 นางสาวนันทิกานต์ เขยตุ้ย 6111011804031 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.600 นางสาวกิติยาภรณ์ สมเงิน 6211056990005
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง   2.
ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 4 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.601 นายณัฐพงศ์ ทาพันธ์ 6011012760029
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้า 4 ส่งใหม่เขียนข้อมูลพร้อมเซ็นช่ือให้ครบ  2.ขาด
หน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.602 นางสาวภัสธิรากร กองแก้ว 6111011820015 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.603 นางสาวจุฑามาศ สารใจ 6111056990038
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.604 นางสาวมณทิรา ค าชุ่ม 6211056990082
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7ฉบับจริง   2.ขาดหน้าท่ี 5 รับรองรายได้
ครอบครัว  3.ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 28 ชม. ท่ีส่งมาผ่านบริจาค
เลือด8ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.605 นายณัฐพล จันต๊ะ 6211056605023
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  2.ท าจิต
อาสาเพ่ิมอีก 8 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.606 นางสาวธีวร์วรา ปาเป็ง 6211056990074
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.607 นางสาวจิราวรรณ แย้มจิตร์ 6211011448038
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 5 ส่งใหม่ ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกัน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.608 นางสาวธีราพร จะแวง 6211056990023
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี1ส่งใหม่พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษาให้ครบ  2.
ขาดหน้าท่ี 7  3.ขาดส าเนาบัตรบริจาคเลือด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.609 นายกมล เตชะ 6011011805032 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.610 นางสาววาสนา นิมซีก 6111011553028
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ขาดส าเนาบัตรประชาชนนายจ้างของแม่
  3.ขาดจิตอาสา 36 ชม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.611 นางสาวปณิดา วงศ์ไชย 6211056990003
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าปกแบบค าขอกู้  2.หน้าท่ี 3ท าใหม่ ไม่ต้องเขียน
ข้อ 14. 3.ขาดหน้าท่ี 7  4.ท าจิตอาสาให้ครบตามท่ีโทรบอก

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.612 นายสุรพันธ์ ธิมา 6211011445039
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.613 นางสาวเอมวิกา ศรีจันทร์ 6011056990018

1ก.614 นางสาวปิยะปาณ ชาวเวียง 6011056721038 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.615 นางสาวศุภิสรา แมลงผ้ึง 6011011805014
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.616 นายสหรัฐ พรมค าอ้าย 6211011809033
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ีส่งใหม่พร้อมติดรูปนักศึกษาให้ครบ   2.ท าหน้าท่ี
 4 มาส่งใหม่ เขียนข้อมูลและเซ็นช่ือนักศึกษาให้ครบ  3.
ขาดหน้าท่ี 7  4.ขาดหน้าท่ี 9   5.กิจกรรมจิตอาสาท าเพ่ิม
อีก 4 ชม. แต่ละวันจิตอาสาได้ไม่เกิน 8 ชม. ไม่นับช่ัวโมง
เวลาพักเท่ียง 12.00-13.00 น.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.617 นางสาวอิงกมล วงค์แก้ว 6211056990084
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.618 นางสาวกมลวรรณ อินถา 6211056990083
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.619 นายนัทธพงศ์ ใจผาวัง 6011056160029 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.620 นางสาวปนันดา ใจปินตา 6011011553014
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.621 นายมัทธิว ย่ังยืนเกษมสุข 6011056160046
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 4 มาส่งใหม่เขียนข้อมูลพร้อมเซ็นช่ือผู้กู้ให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.622 นายศิรวิชญ์ กรองมีคุณ 6111056990033
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง  2.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา  3.
ขาดส าเนาสมุดธนาคารกรุงไทย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.623 นางสาวจิรัสยา วันขามป้อม 6111056990128 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.624 นางสาวดาราวรรณ ผิวฉวี 6111011320038 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.625 นางสาวสุดารัตน์ อนันทสุข 6211011460075
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.626 นางสาวเบญญาภา สายพรม 6111011460090
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง 2.ให้เขียน ช่ือรายการอบรม
ออนไลน์ ลง บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม มาส่งให้ครบตาม
วุฒิบัตรท่ีส่งมา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.627 นางสาวโชติกา เขียวงาม 6111011340046
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง 2.
ท าหน้าท่ี 5 ส่งมาใหม่  3.ติดต่อเขียน ชม.รวมจิตอาสาให้
ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.628
นางสาวธัญญลักษณ์ น้อย
บ้านเก้ิง

6111056180010 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.629 นางสาวณัฐณิชา แตงพรม 6211011446028

1ก.630
นางสาวปรัชญา สุขภู
ตานันท์

6111056721015
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าแบบค าขอกู้หน้า1-4 มาส่งใหม่เขียนข้อมูลมาให้ครบ  
2.ท าแบบค าขอกู้หน้าท่ี 7-8 มาส่งใหม่ เขียนช่ือรับรองให้
ครบ  3.ขาดส าเนาใบเกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.631 นางสาวปณิดา เฟ่ืองฟุ้ง 6111011320037
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา  2.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.632 นางสาวเจนเนตร แสงสุรีย์ 6111011820008
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย 2.ขาดส าเนาบัตร
ประจ าตัวผู้บริจาคเลือด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.633 นางสาววรรณพร นนทิง 6111011804022 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.634 นางสาวกัญทิมา วงค์กรรณ์ 6211011445053
นักศึกษา

ไม่กู้

1ก.635 นายอรรครชัย เดชอินทร์ 6211056990067 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.636
นางสาวเนตรนภิศ มณี
อินทร์

6211011445023

1ก.637 นางสาวกนกวรรณ ศรีผง 6111011340022
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ให้เขียนกิจกรรมจิตอาสาท่ีเรียนออนไลน์
 ลงใน แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งจิต
อาสา ให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.638 นายทิวัตถ์ อักษร 6211056160033

1ก.639
นางสาวพรนิภา ทรัพย์
ประเสริฐ

6111056725020
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม ปลูก
ป่าชายเลน  และ ทาสีโรงเรียน   2.ขาดส าเนาบัตรผู้บริจาค
เลือด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

26-8-63 เขียนใบค าร้องสละสิทธ์ิ 1/63 และให้นักศึกษาเขียนรายงานสภาพนักศึกษาเพ่ือส่งกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2563
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.640 นางสาวนันทิกา จบศรี 6111011820042 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.641 นางสาวสุนันทา แจ้งดี 6111056160096
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.642
นางสาวอรวรรณ์ เวฬุวนา
รักษ์

6211011340003
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ท าหน้าท่ 8 มาส่ง ติดรูปบ้านและเซ็นช่ือ
ให้ครบ 3.ให้ นศ.เขียนกิจกรรมจิตอาสา ออนไลน์ลงมาใน 
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.643 นายธีรวุฒิ ใบวิวัฒนา 6011011804016
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.644 นางสาวปิยนุช ด้วงรักษา 6111056990077
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 5 รับรองอาชีพและรายได้มารดา  2.ขาด
ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับหน้าท่ี 5

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.645
นางสาวเบญจรัตน์ เอ่ียม
เขียว

6111011510025
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.646
นางสาวสสิกานต์ วณิชชา
กรกุล

6211056721006

1ก.647 นางสาวจริยาภา พรหมพัด 6211011767001

1ก.648 นายศุภกิตต์ิ ค าล าปาง 6211056605018
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาทะเบียนบ้านของพ่อ(ท่ีส่งมาพ่อไม่ได้เซ็นช่ือ
รับรองส าเนา)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.649 นางสาวศศิธร ท้าวลอม 6011011814004 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



146

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.650 นายอดิศร แก้วลูน 6211011802001
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษาผู้ย่ืนกู้  2.ขาดหน้าท่ี 7  3.ขาด
ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย  4.ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 3 ชม.
(จิตอาสาออนไลน์รวมได้ 9 ชม. ยังขาดอีก 3 ชม. )

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.651
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้ว
ประสงค์

6211011806001
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.652 นางสาวชุติมา อินเขียว 6211056990021
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.653 นางสาววรนิษฐา อ่อนศรี 6111011553004
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 5 ใหม่ ให้ผู้รับรองเขียนด้วยลายมือผู้รับรอง
พร้อมให้ผู้รับรองเซ็น   2.ขาดส าเนาใบเกรด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.654 นางสาวพิจิตรา อ านัดมาตย์ 6211056721079
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าที 5 ใหม่ เขียนด้วยลายมือผู้รับรองเดียวกัน ห้ามมี
รอยลบ 2.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 3.
ท าหน้าท่ี 8ติดรูปบ้านมาให้ชัดเจน 4.ขาดส าเนาใบมรณะ
บัตรของแม่  5.ท าแบบค าขอกู้หน้าท่ี 1-4 /หน้าท่ี 8 ใหม่  
6.ขาดส าเนาใบเกรด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.655 นางสาววิมล ด้วงบ้านยาง 6211056721016
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้เขียน อบรมออนไลน์ ลง ใน บันทึก การเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา  ให้ครบ 15 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.656 นางสาววลัยลักษณ์ ใจทน 6211056160017
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 2.ขาดส าเนาสมุดฝาก
ธนาคารกรุงไทย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.657 นางสาวพัชราภา สุขสะบาย 6111056990133
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน 2.ขาด
ส าเนาบัตรนักศึกษาของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน 3.ขาดส าเนา
ทะเบียนบ้านของพ่อและของแม่ 4.ขาดส าเนาบัตร
ประชาชนของพ่อและของแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



148

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.658 นายอธิวัฒน์ ฮวบนวม 6111056721123
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษาผู้ย่ืนกู้

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.659 นางสาวปิยาพัชร คมข าหนัก 6111056990099 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.660 นายพลวิทย์ เชียงแสน 6211056724020
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย  2.ขาดหน้าท่ี 5 และ
ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้รับรอง 3.ขาดหน้าท่ี 7 และขาด
หน้าท่ี 9  4.ให้ส่งส าเนาแบบค าขอกู้ท่ีกรอกข้อมูลผ่าน
ระบบe-Studentloanพร้อมเซ็นช่ือรับรองมาให้เรียบร้อย  
5.ขาดแบบค าขอกู้หน้าท่ี 3

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.661 นางสาววรพรรณ เกตุขุนทด 6111011445055 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



149

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.662 นายโจนาทาน สมิธ คงเจริญ 6111011802004
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  2.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.663 นายวายแอต สมิธ คงเจริญ 6111011809002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.664
นางสาวชลดาทิพย์ พิมพ์
เมือง

6211011806029
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ให้เขียนจิตอาสาออนไลน์ 15 ชม.ลงใน 
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.665 นางสาวกนกวรรณ พลคร 6111011540023 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.666 นายนพกร จันทะคูณ 6211011445027
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 2.ขาดส าเนา
บัตร ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีรับรองหน้าท่ี 6  3.ขาดภาพร่วมระหว่าง
นักศึกษากับผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.667 นายเดชปรีดา เพ็ญประชุม 6211011320011
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนบิดา(ท างานเป็นพนักงาน 
รปภ.)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.668 นางสาวอรญา มีศรี 6011056605021 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.669
นางสาวภานุชชรินทร์ ป้อง
ทอง

6211011553033
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดกิจกรรมจิตอาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.670 นายอภิสิทธ์ิ มารอด 6111011815009
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดกิจกรรมจิตอาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.671 นางสาวณันทนา สารีน้อย 6111056990053
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ให้ท าหน้า 3 ของแบบค าขอกู้ ส่งใหม่ 
เขียนข้อมูล ข้อ12-13 มีพ่ีน้อง หรือ เป็นลูกคนเดียวก็เขียน
มาให้เรียบร้อย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.672 นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์ภาพ 6011056990033 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.673 นางสาวนารถชนก เรืองวิชา 6211011001011

1ก.674 นางสาวประภาสิริ สีรักษา 6211056724032
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้ท าหน้าท่ี 3 ของแบบค าขอกู้มาส่งใหม่ ไม่ต้องเขียนข้อ 
14  2.ขาดกิจกรรมจิตอาสา 23 ช่ัวโมง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.675
นางสาวนัยรัตน์ นิธิโชติชัย
เลิศ

6111011802041 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.676 นางสาวสุธาสินี อินทดิษฐ 6211056721109
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี1ส่งใหม่พร้อมติดรูปนักศึกษาให้ครบ  2.ขาด
หน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  3.ขาดส าเนาใบ
เกรดทุกเทอม 4.ขาดส าเนาสมุดธนาคารกรุงไทย  5.ให้ท า
หน้าท่ี 1 และหน้าท่ี 3 เขียนข้อมูลให้ครบมาส่งใหม่  6.จิต
อาสาท่ีโรงเรียนวัดบ้านใหม่ วันท่ี 13-17 ก.ค.63 ให้ปร้ิน
แบบบันทึกกิจกรรมฯมาเขียนรายละเอียดเป็นรายวัน แล้ว
ให้ผู้รับรองเซ็นรับรองเป็นรายวัน  มาส่งให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.677 นายชิตดนัย เล่ือยแพง 6211011448008
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้ส่งใบเกรดพร้อมเซ็นรับรองส าเนาใบเกรดให้ครบก่อนส่ง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.678 นางสาวสุพิชชา เดชธนู 6011011448036 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



153

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.679 นางสาวภูธนิดา กระดังงา 6211011540014
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 2.ขาดส าเนา
บัตรนักศึกษา  3.ให้ นศ เซ็นช่ืนรับรองส าเนาใบเกรดมาส่ง
ใหม่  4.ขาดกิจกรรมจิตอาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.680 นางสาวธัญลักษณ์ ถวัลย์เสรี 6211011446002

1ก.681 นายพงศธร แก้ววงค์ศรี 6211011767002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.682 นางสาวธัญญารัตน์ อ่ึงไพร 6011011796012
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการ HOW TO GIVE ปันอย่างไรให้มีค่า

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.683 นางสาวสริตา เรืองจินดา 6111011796038
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.684
นางสาวประทุมทิพย์ พุ่ม
นาค

6111011460063 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.685 นางสาวศิริอรุณ สุขงาม 6211011510005
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี1ส่งใหม่พร้อมติดรูปนักศึกษาให้ครบ   2.ขาด
หน้าท่ี 7 ค 3.จิตอาสาทีท าท่ีวัด 24 ชม.ต้องเป็น พระ เซ็น
รับรอง (จิตอาสา32 ชม ท่ีส่งมาผ่าน บริจาคเลือด 8 ชม. )

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.686 นายณัฐวุฒิ พุ่มแย้ม 6211011510026
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี1ส่งใหม่พร้อมติดรูปนักศึกษาให้ครบ  2.ขาด
หน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.687 นายศิวกร กรุดทอง 6011011796005 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.688 นางสาวธัญวรัตม์ คงวิจิตร 6011011491008
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ให้นักศึกษาเซ็นช่ือรับรองใบมรณะบัตร
ของแม่ แล้วน ามาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.689 นางสาวสุภาพร อ่อนแฮน 6011011510004
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ให้เขียน รายการอบรมออนไลน์  5 
รายการ ลงใน แบบบันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีมุ่งจิตอาสา  ให้ครบตามวุฒิบัตรท่ีส่งมา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.690 เด็กชายอนัตตา โนนทะศรี 6011011802005
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐคุณฐิติมา (ท่ีส่ง
มาบัตรหมดอายุ 24 ธ.ค.62)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.691 นายธนภัทร เพชรทิม 6111056160069 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.692 นางสาวสิเนหา เกียรติศิริ 6111011448061
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาทะเบียนบ้านพ่อ 2.ขาดหน้าท่ี 5 พร้อมส าเนา
บัตรผู้รับรอง 3.ขาดกิจกรรมจิตอาสา 36 ชม.  4.ให้ส่ง
ส าเนาใบหย่าใหม่ พร้อมให้บิดาเซ็นช่ือรับรองเอกสารให้
ครบก่อนส่ง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.693
นางสาวธนิตา ธเนศกิตติ
พงศ์

6111011804016
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดใบเกรดทุกเทอม 2.ให้ส่งหน้า 8-9ใหม่ พร้อมเซ็นช่ือผู้
กู้รับรองให้ครบ  3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.694 นางสาวกาญจนา พังกุ่ย 6111011814001
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา  2.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็น
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา  3.ท าหน้าท่ี 9 ส่งมาใหม่พร้อม
เซ็นช่ือผู้กู้รับรองให้ครบ 4.ให้ นศ.กรอกข้อมูลผ่านระบบ
e-Studentloan ในข้อ 4 ความประสงค์ขอกู้  ต๊ิก ว่าจะกู้
อะไร ค่าเล่าเรียน  ค่าครองชีพ  หรือไม่ เพราะท่ีนักศึกษา
เลือกไว้ไม่ได้  5.ขาดจิตอาสา 36 ชม. (ท่ีส่งมา 19 ชม มีคน
เซ็น 4 ชม แต่ไม่มีภาพคู่นักศึกษากับผู้รับรอง / อบรม
ออนไลน์ไม่มีวุฒิบัตรแนบส่งมา)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.695 นางสาวรสรินทร์ เฮงสงวน 6111011820065 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.696 นางสาวปิยรัตน์ จันทร์หอม 6111056724015 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.697 นางสาวดวงมณี บานแย้ม 6111056721023
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าจิตอาสาเพ่ิม 21.5 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.698 นางสาวธัญพร ภู่ทอง 6211056990101
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  2.ขาดส าเนา
ใบหย่าของพ่อ (ข้อ 11.ระบุสถานะพ่อแม่ หย่า )

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.699 นางสาวนิรฌา วังกะหาด 6211011540033
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี1ส่งใหม่พร้อมติดรูปนักศึกษาให้ครบ  2.ขาด
หน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.700 นายวรเดช เพียรไพโรจน์ 6211011570040
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.701 นางสาวสุพรรษา สมรูป 6111011480016
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้ นศ เขียน จิตอาสาท่ีท า ส านักสงฆ์พุทธสันติครี เป็น
รายวัน และให้ผู้รับรองเซ็นรับรองรายวัน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.702
นางสาวณัฐวดี ประเสริฐ
บุณย์

6111056721055 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.703 นายจิรโชติ แถมดอน 6211056721097
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 5   2.ให้เขียนกิจกรรมจิตอาสาใหม่ตามท่ีได้
โทรแจ้งไว้

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.704 นางสาวยุพาพรรณ กรมดี 6211056721063
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้ นศ ส่งส าเนาใบเกรดใหม่พร้อมเซ็นช่ือรับรองเอกสาร
ให้ครบก่อนน าส่ง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.705 นางสาวจิรภัทร์ พงษ์เขียว 6211011445024
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี1ส่งใหม่พร้อมติดรูปนักศึกษาให้ครบ  2.ขาด
หน้าท่ี 7  3.เขียนจิตอาสาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.706 นางสาวลักษมณ ชิณวงค์ 6011012760016
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาใบเกรดสะสมรวมทุกเทอม (ท่ีส่งมาเป็นใบ
ลงทะเบียน)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.707 นายพินิพันธ์ ค าอินทร์ 6111011540024
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 28 
2.ขาดส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับรองหน้าท่ี5-6

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.708 นางสาวธนพร เสนาบุตร 6111056990088
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.709
นางสาวชนากาญจน์ แผน
สมบูรณ์

6111011553070
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 2.กิจกรรมจิตอาสาต้องเขียนรายวัน ผู้
รับรองก็เซ็นรับรองรายวัน 3.ให้พ่อเซ็นชือรับรองส าเนาสลิป
เงินเดือนก่อนน าส่ง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.710 นางสาววรินทร เอกมนสิการ 6211011802026
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.711 นางสาวชลิตา พัฒนวัชรกุล 6211011460053

1ก.712 นางสาวนิชาดา สิทธิสร 6211011460056
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา  3.ขาดส าเนา
บัตรบริจาคเลือด 4.ให้เขียนกิจกรรมจิตอาสาต้องเขียน
รายวัน ผู้รับรองก็เซ็นรับรองรายวัน (คืนจิตอาสาให้ นศ ไป 
27 ส.ค.63)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.713
นางสาวศิรินภา นภาศิริ
โรจน์

6211056990102
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.714 นางสาวณัฐพร ยอดเพชร 6111011553082

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.715 นางสาวภัทรศยา เกิดหิรัญ 6111011802017 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.716 นางสาวภัชรวดี ผาติชัยสิทธิ 6111011510014
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.717 นางสาวอรไพลิน เรืองขจร 6211011809008
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.718 นางสาวนฤมล อ่องบางน้อย 6211011809018
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้แม่เซ็นช่ือรับรองส าเนาใบสลิปเงินเดือนก่อนมาส่งใหม่ 
2.กิจกรรมจิตอาสาขาดเบอร์โทรศัพท์ผู้รับรองกิจกรรม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.719 นางสาวสุพรรษา มากส าลี 6011056601016
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 5 รับรองรายได้แม่ท างานรับจ้างร้านอาหาร 2.
ขาดหน้าท่ี 7  ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 3.ขาดจิตอาสา
 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



162

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.720 นายชานนท์ รุ่งรังศรี 6211011809017

1ก.721 นางสาวธารารัตน์ อินกอง 6211011796002
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าหน้าท่ี 3 เขียนข้อมูลให้ครบก่อนน าส่ง  2.ขาดหน้าท่ี 7 
 3.ให้นศ.เขียน อบรมออนไลน์ 15 ชม. เป็นรรายๆลงใน
แบบบันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา ให้
ครบตามวุฒิบัตรท่ีส่งมา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.722 นางสาวญาดา แก้วนิคม 6211011510020
แก้ไข

เอกสาร

1.ให้ นศ. เขียนข้อมูลในหน้าท่ี 4 ส่งใหม่พร้อมเซ็นช่ือรับรอง
ให้ครบก่อนน าส่ง  2.ขาดหน้าท่ี 7 และขาดหน้าท่ี 8  3.ขาด
แบบบันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา  
(ส่งมามีแต่รูปภาพ และ วุฒิบัตร )

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.723 นางสาวณัฐฐา ฤทธ์ิส าเร็จ 6011011448037 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.724 นางสาวกุลสตรี รัตนุ่มน้อย 6211056721078
แก้ไข

เอกสาร

1.ให้ นศ.เขียนข้อมูลในหน้าท่ี 4 ให้ครบพร้อมเซ็นช่ือก่อน
น าส่งใหม่ 2.ให้ท าหน้าท่ี 5 ส่งใหม่เขียนข้อมูลพ่อมาให้ครบ 
 3.ท าหน้าท่ี 8 มาส่งใหม่พร้อมเซ็นช่ือรับรองให้ครบก่อน
น าส่ง  4.ส่งใบเกรดใหม่พร้อมเซ็นช่ือรับรองให้ครบ  5.
กิจกรรมจิตอาสาให้แก้ไขตามท่ีได้แจ้งไปทางไลน์

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.725 นางสาวกชกร ทิพย์สิงห์ 6211011446026
1ก.726 นางสาวพรปวีณ์ พูลตาล 6211011448012

1ก.727 นางสาวพจนา เพ็ชรสวี 6211011445008
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ให้ส่งส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้รับรอง
หน้าท่ี 5 มาใหม่ (ท่ีส่งมาบัตรหมดอายุแล้ว 9 พ.ย.57)    3.
ให้ส่งส าเนาใบเกรดมาใหม่พร้อมเซ็นช่ือรบรองให้ครบก่อน
ส่ง  4.ให้ติดภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองการเข้า
ร่วมโครงการ ลงในแบบบันทึกจิตอาสา พร้อมเขียนข้อมูล
ให้ครบ(ส่งมามีแต่ภาพแต่ไม่ได้เขียนรายละเอียด)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.728 นางสาวอลิษา พุ่มรัก 6211011460011
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดเอกสารรับรองเป็นผู้ใหญ่บ้านที
รับรองหน้าท่ี 5 (ท่ีส่งมาบัตรหมดอายุ 24 พ.ค.63 ส่วน
ใบรับรองก็ออกต้ังแต่ 2552 )

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.729 นางสาวอัญชิษฐา บุญขจาย 6211011820002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.730 นางสาวณัฏฐิกา คงมาก 6111011445060
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง  2.ขาดส าเนาบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับรองหน้าท่ี 5   3.ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 8 
ชม. (จิตอาสาท่ีขาดภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรอง)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.731 นางสาวพรพรรณ ฉัตรแก้ว 6011011805012
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.732 นางสาวพรรณราย ฉัตรแก้ว 6011011805013
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.733 นางสาวจันทิมา ทรงหยง 6111056180046
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.734 นางสาวอารีบุตร เส็งประชา 6111011480003 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.735
นายภานุพงศ์ เลิศจิตตานุ
ภาพ

6211011460036 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.736 นางสาวศิริรัตน์ มาระศิริ 6211011801004
แก้ไข

เอกสาร
1.จิตอาสาท่ีวัด 14 ชม. ขาดภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้
รับรองการเข้าร่วมโครงการ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.737 นางสาวจุฑามณี เสประโคน 6011011553004 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.738 นางสาวอมรศรี ม่ันทอง 6011056605008 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.739 นางสาวอรสิณี วงค์วารี 6211056724031

1ก.740
นางสาวสณฑกานต์ ดวง
มาลา

6211011446018

1ก.741
นางสาวธัญญลักษณ์ พันธ์
ทองดี

6011056721001 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.742
นางสาวกาญจนาพร เทพ
เทียน

6111056990063
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.743
นางสาววิไลลักษณ์ วิเศษ
วงศ์ษา

6111011553068
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง    2.ท าหน้าท่ี 5 ใหม่ เขียนท่ีอยู่
ของแม่มาให้ครบ ไม่ได้ประกอบอาชีพ อยู่ท่ีบ้านก็ต้องเขียน
ท่ีอยู่บ้านมาให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.744 นางสาวอนัญพร วิเศษนาม 6211056990103
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.745 นางสาวอมรรัตน์ รอบรู้ 6111011806059
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดรูปถ่ายของผู้กู้ท่ีใส่เส้ือนักศึกษา 2.ขาดหน้าท่ี 7  3.
ท าจิตอาสาอีก 4 ชม. ท่ีส่งมานับรวมไม่ครบ 36 ชม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.746 นางสาวจิดาภา ทองมาก 6111056604008
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.747
นางสาวฐิรญาดา พวง
ทองค า

6211011814025
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.748 นายจีรพัฒน์ นิตย์ใหม่ 6211011510007
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.749 นางสาวสุจิตรา เนตอนันต์ 6111011445044
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง  2.ขาดการเขียนจิตอาสาลงใน
บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา (ท่ีส่ง
มามีแต่ภาพกับวุฒิบัตร)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.750
นางสาวภัทราภรณ์ แดง
ละม้าย

6011056605004 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.751 นางสาวปัณณพร ชุบเล้ียง 6011011805001
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.และเขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ  
2.ขาดหน้า7   3.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



169

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.752 นางสาวชลดา พารารักษ์ 6111011340057
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้าท่ี 7 ฉบับจริง  2.ขอใหม่บัญชีธนาคาร(ส่งผิด
แบงค์)  3.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.753 นายเดชาธร จันทรโต 6211011806013
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลอาชีพแม่ให้
ชัดเจน สรุปแม่ท างานรับจ้างเป็นแม่บ้าน /หรือไม่ได้
ประกอบอาชีพอยู่บ้านเป็นแม่บ้าน ระบุให้ชัดเจน ถ้าอาชีพ
รับจ้างเป็นแม่บ้านต้องเขียนจ านวนเงินรายได้ลงในเอกสาร
ด้วย  3.ขอใหม่แบบค าขอกู้ผ่านระบบ ลงช่ือผู้ขอกู้ยืมด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.754 นางสาวอาภากร เทียนเครือ 6211011814021
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.755 นางสาวพิมมาดา ชมช่ืนจิตต์ 6211011510045
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ขอใหม่แบบค าขอกู้ผ่านระบบ ลงช่ือผู้
ขอกู้ยืมด้วย  3.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



170

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.756 นางสาวสิรีธร เกตุทอง 6011012760039
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.757 นางสาวกมลชนก บุญหลาย 6211011809002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.758 นางสาวพัชรีวรรณ มีจันทร์ 6211011570014
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.759 นางสาวปัญญาพร บุษษะ 6011011553006
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้าท่ี 9 แผนผังใช้วาดภาพ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



171

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.760 นางสาวณิชกานต์ วิชิตกูล 6011011805022
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ท าใหม่หน้าท่ี 8 ท่ีเห็นชัดเจนส่งมาภาพ
ด า  3.ขอใหม่เอกสารของนศ.เซ็นช่ือแล้วไม่ต้องใส่
เคร่ืองหมายวงเล็บ  4.ขอใหม่ใบมรณบัตรพ่อ นศ.เซ็นช่ือ
รับรองด้วย (ส่งมาไม่เซ็นช่ือ)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.761
นางสาวกมลวรรณ เกษตร
สินสมบัติ

6011011340013
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.  2.ขอใหม่แบบค าขอกู้ผ่านระบบ
 แบบฟอร์มท่ีลงช่ือผู้ขอกู้ยืมด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.762 นางสาววริษฐา บัวจันทร์ 6211011553008
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.763 นางสาวอภิษฐา อรชร 6211056160023 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



172

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.764
นางสาวธัญญพร วงศ์
พราหมณ์

6111011340015
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลแม่ในเอกสาร
ด้วย ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ ระบุท่ีอยู่ในเอกสาร
ด้วย  3.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนพ่อปีปัจจุบัน(ส่งมาปี61)  
4.บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.765 นางสาวนวินดา รักนิสัย 6211011796032 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.766 นางสาวธันยพร จันทร์แดง 6211011553012 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.767 นางสาวรุจิรา ไชยกิจ 6111011448020
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.และเขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ  
2.ขาดหน้า7/8/9   3.ขาดบัตรนศ.   4.ขาดเกรด  5.ขาดจิต
อาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



173

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.768 นางสาวศศทร มาศโอสถ 6211011460058
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ขอใหม่ใบมรณบัตรพ่อ นศ.เซ็นช่ือตัวเอง
ในเอกสาร (ไม่ใช่เขียนช่ือพ่อ)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.769
นางสาวเพ็ญนภา เพชร
ชนะศึก

6011011460012
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้าท่ี 9 ลงช่ือผู้กู้ด้วย  2.ขาดทะเบียนบ้านนศ  3.
ท าจิตอาสาเพ่ิม6 ช.ม (กิจกรรมจิตอาสาให้ไม่เกินวันละ8
ช.ม/วัน แต่เขียนมา 10ช.ม/วัน จึงตัดเวลาออก)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.770 นางสาวเบญจวรรณ ใฝบุญ 6111011340026
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.771 นางสาวขวัญจิรา เพชรอาวุธ 6111011470061
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้าท่ี 8 ลงช่ือผู้กู้ด้วย  2.ขาดเกรด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.772 นางสาวสุวนันท์ พันรัตน์ 6211011806034 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



174

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.773 นางสาวเกศรา หนูด า 6111011460062 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.774 นางสาวละออรัตน์ ฉวีภักด์ิ 6011011448025 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.775
นางสาวพิชชาภา นวล
ประจักษ์

6211011480037
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.776 นางสาวสุพัตรา ศรหล้า 6111056180015
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.   2.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.777 นายณัฐวุฒิ แพทย์นาดี 6111056721028
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.   2.ขาดหน้าท่ี 7  3.ขาดบัตรนศ.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



175

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.778 นางสาวอัญชลิกา รัตนบุรี 6211011001004
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนพ่อฉบับจริง เพราะท่ีส่งเอกสาร
มองไม่เห็นชัดเจน ไม่เห็นวันท่ีเดือนปีพ.ศ และข้อมูลใน
เอกสาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 16  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.779 นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วมีชัย 6211011320008 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.780 นางสาวณัฐชยา ประชุมทอง 6211011820029
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.   2.ขอใหม่หน้า7ฉบับจริง  3.ขอ
ใหม่บัตรประชาชนพ่อฉบับเซ็นจริงด้วยปากกาน้ าเงิน   4.ขอ
ใหม่บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐฉบับเซ็นจริงด้วยปากกาน้ าเงิน  5.ขาด
แบบฟอร์มท่ีกรอกโครงการกิจกรรมจิตอาสา 22ช.ม (ส่งมา
แต่เอกสารรูปภาพคนรับรองวันท่ี16/17/20 ก.ค63)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.781 นางสาวสุวพัชร สุภาพร 6011011804025
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ  2.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.782 นางสาวสุรัญชนา บัวจันทร์ 6111011445104
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.783 นางสาวมนชยา เพชรวงษ์ 6211011446032

1ก.784 นางสาวอมิตา ขาวข า 6111011570035 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.785 นายพลภัทร พรหมสมบัติ 6011011460011
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดหนังสือเงินเดือนแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.786 นางสาวสุชาวดี จักสุรางค์ 6111011570026 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.787 นายศุภชัย เพ็ชรมาก 6211011448027 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.788 นายชานน พูลโภคผล 6211011940029

1ก.789
นางสาวจัศมินทร์ เสริม
ทรัพย์

6211011796004
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้าท่ี 1 ติดรูปนศ.   2.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.790 นางสาวจุฑามาศ เผือกผ่อง 6111011470042
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้าท่ี 5 ห้ามมีรอบลบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.791 นางสาวนภสร สิงขร 6211011446023

1ก.792 นางสาวนภัสสร ครองยุติ 6011011796025
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ท าใหม่หน้าท่ี 5 เขียนลายมือเดียวกันท้ัง
ฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.793 เด็กชายสถิตย์ เดียวจรัส 6111011447015
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.794 นางสาวไพลิน ข าชัย 6111056180032
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ท าใหม่หน้าท่ี 5 เขียนข้อมูลแม่ใน
เอกสารให้ครบ ไม่ได่ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ ระบุท่ีอยู่ใน
เอกสารให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.795 นางสาวณัฐกมล กุลพันธ์ 6111011553034
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ขอใหม่ใบหย่าพ่อเซ็นช่ือรับรองด้วย   3.
ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.796 นางสาวปุญญิศา ศรีสุข 6111056725004
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้าท่ี 1 ติดรูปนศ.   2.ขาดหน้าท่ี 7   3.ขาด
บัตรนศ.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.797 นางสาวปัทมวัชร์ ชูเชิด 6111011809015 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.798 นางสาวเนตรชนก บุญข า 6111011510015
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7   2.ขาดจิตอาสาอีก28 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.799 นางสาวสาวิกา แก้วบุตรดี 6211056721080
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.800 นางสาวธิดา กังวานสุระ 6011056180009
แก้ไข

เอกสาร

1.จิตอาสาท่ีโรงเรียนมักกะสันพิทยา ให้อาจารย์ผู้
ประสานงานโครงการเซ็นรับรอง  พร้อมส่งภาพคู่กับผู้
รับรองโครงการ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.801 นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมสวัสด์ิ 6111011448046 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.802 นายธนาพัฒน์ พรหมเกาะ 6211011445052
แก้ไข

เอกสาร

1.ให้ นศ.ท าหน้าท่ี 5 ส่งใหม่ ระบุรายได้พ่อแม่ให้เท่ากับ
หน้าท่ี 2 ท่ีนักศึกษาเขียนพ่อ 60,000บาท แม่ 60,000 บาท
 ไว้ 2.ขาดหน้าท่ี 7 3.ขาดสมุดฝากธนาคารกรุงไทย  4.ขาด
จิตอาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.803 นางสาวเกวลิน สมเพชร 6111056721106
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 5 พร้อมส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับรอง
เอกสาร  2.ขาดหน้าท่ี 7   3.ขาดบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา)  
 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.804
นางสาวชุติมณฑน์ พัฒน
พิลาศ

6211011460012
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่ท่ีท างาน
รับจ้างแม่บ้านจากนายจ้างแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.805 นางสาวเปรมสินี ศรีมุข 6211011447012
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 5 ส่งใหม่เขียนด้วยลายมือผู้รับรองท้ังฉบับ   2.
ขาดกหน้าท่ี 7   3.ขาดจิตอาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.806 นางสาวนรารักษ์ เพชรรักษ์ 6011011820033
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 1ใหม่พร้อมติดรูปถ่ายมาให้ครบ   2.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.807 นางสาวนลัทพร แซ่เหล่ 6211011460043
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 2 และหน้าท่ี 4 ส่งใหม่เขียนข้อมูลให้ครบ  2.
ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.808
นางสาวจันทร์จิราพร แสง
งาม

6111011809039
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาเอกสารโครงการจิตอาสาท่ีท าหอประชุมรักตะ
กนิษฐ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.809 นางสาวเพ็ญนภา เพชรแดง 6211056721098
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 1 ส่งใหม่เขียนข้อมูลให้ครบ  2.ขาดภาพร่วม
ระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.810 นางสาวจุรีรัตน์ สาถ่ัว 6011011820011
แก้ไข

เอกสาร

1.ส่งส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่พร้อมเซ็นช่ือ
รับรองส าเนาให้ครบ  2.ขาดหน้าท่ี 7   3.กิจกรรมจิตอาสา
ออนไลน์ต้องเขียนลงในแบบบันทึก การเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา ส่งใหม่ให้ครบตามวุฒิบัตรทีส่งมา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.811
นางสาวลิลาวรรณ พิริยะ
ไพศาล

6111011340021
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดจิตอาสาอีก 13 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.812 นางสาวอาทิตยา แก้วชล 6111056990134
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 1 ส่งใหม่เขียนข้อมูลให้ครบ   2.ขาดกิจกรรม
จิตอาสาอีก 12 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.813 นางสาวทักษพร จารุสิริรังษี 6211011460050

1ก.814 นางสาวจุฑามาศ บุญย้อย 6211011570032
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 และขาดหน้าท่ี-8   2.ขาดจิตกรรมจิตอาสา 
36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.815 นางสาวแสงดาว ด าเนิน 6211011460015
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหน้าท่ี 4 ส่งใหม่เขียนข้อมูลให้ครบ  2.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.816 นางสาวอนุสรา ต าภู 6211011809029
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรมจิต
อาสา ส่วนบริจาคเลือดไม่ต้องมีภาพคู่ ให้ส่ง ส าเนาบัตร
บริจาคเลือดมาแทน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.817 นางสาวนูรีซัม ยะโกะ 6011011836012
1ก.818 นายฐิติภัทร หนูวัน 6211056721075
1ก.819 นายณัฐพล ชาญสัจจา 6011011446005

1ก.820 นายรดา สงเคราะห์ 6011012760030
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดกิจกรรมจิตอาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.821
นางสาวณัฏฐณิชา อักโข
สุวรรณ

6111011446043

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



184

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.822 นายธนยศ ไชยธรรมเดช 6111056721143
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดส าเนาสมุดฝากธนาคารกรุงไทย  2.ส าเนาแบบค าขอ
กู้ท่ีกรอกข้อมูลผ่านระบบe-Studentloan    3.ขาดจิต
อาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.823
นางสาวกนิษฐา ไชย
ประสิทธ์ิกุล

6011011809008 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.824 นางสาวพิมวดี ประจ าค่าย 6011011814016
1ก.825 นางสาวศรัญญา รอเสนา 6111011445066

1ก.826
นายกัณฑ์อเนก ศุภผล
กุลนันทร์

6211011767010 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.827 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วมุลี 6111011809043
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดส าเนาสมุดธนาคาร  3.กิจกรรมจิต
อาสาต้องเขียนเป็นรายวันๆ และผู้รับรองต้องเซ็นรับรอง
เป็นรายวัน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.828 นางสาวปัญญดา ผลาสิงห์ 6111056721007 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.829
นางสาวกัญญาลักษณ์ 
วิบูลย์ธรรมปาละ

6211056721027
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าจิตอาสาเพ่ิมอีก 6 ชม. (ท่ีส่งมารวมได้30ชม.)  2.ขาด
หน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.830 นางสาวสุภัสสรา ช่วยเรือง 6011012760010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดกิจกรรมจิตอาสา 36 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.831 นางสาววรนุช จิตหลัง 6111056605028
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดกิจกรรมจิตอาสา 12ชม. (ท่ีส่งมานับ
ได้ 24 ชม.)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.832 นายภาณุกร สุขจิตร 6111056160121
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

1ก.833 นางสาวธันญาณี คชหาญ 6111011445051
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดจิตกรรมจิตอาสา 36 ชม. (ท่ีส่งมา 30 ชม. ขาดภาพ
ร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ )  2.
ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.834 นางสาวณิชา เตียวย่อง 6211011480005
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.835 นายภานุเดช หนูกลับ 6111011570022 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.836 นายณัฐกิตต์ิ ไชยชนะ 6211011796033
แก้ไข

เอกสาร
1.กิจกรรมจิตอาสา ต้องเขียนเป็นรายวันให้ผู้รับรองเซ็น
รับรองเป็นรายวัน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.837 นางสาวสุทธิดา ชูด้วง 6011056601019

1ก.838 นางสาวโสภิตา ด้วงคต 6011011820016
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7  2.จิตอาสาอบรมออนไลน์ 15 ชม.ให้เขียน
ลงใน บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งจิตอาสา 
เป็นรายๆให้ครบ 5 หลักสูตร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.839 นางสาวสาวิณี คงเขียด 6011011320010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7  ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.840 นางสาวสุนิสา ข าผอม 6211011809040
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าแบบค าขอกู้ยืมฯพร้อมเอกสารหลักฐานส่งมาใหม่
ท้ังหมด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.841 นางสาวสุทธิรา เพ่ิมเดช 6211056990011
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7  ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.842 นางสาวรุซัยนีย์ ซาฟีอีน 6111011540016
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอส าเนาโครงการค่ายอาสาเพ่ือการพัฒนา  2.ส่งส าเนาใบ
เกรดใหม่พร้อมเซ็นชือรับรองให้ครบก่อนเซ็น 3.ให้ นศ.เซ็น
รับรองส าเนาแบบค าขอกู้ท่ีกรอกข้อมูลผ่านระบบ
e-Studentloan มาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.843 นางสาวอารีนา สนาบารา 6011011340020
แก้ไข

เอกสาร

1.หน้าท่ี 3 ส่งใหม่พร้อมเขียนข้อมูลข้อ12-14ให้ครบทุกข้อ 
 2.ขาดหน้าท่ี 7  ฉบับจริง 3.ขอส าเนาโครงการค่ายอาสา
เพ่ือการพัฒนา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.844 นางสาวฟาเดีย เจ๊ะโม๊ะ 6011056180015 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.845 นางสาวมัซเราะห์ กากะ 6111011570041 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.846 นางสาวนูรีซัน ดือราแม 6011011809013
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการค่ายอาสาเพ่ือการพัฒนา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.847 นายวรเดช สกุลรัตน์ 6211056721107
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดรูปถ่ายของนักศึกษาผู้ย่ืนกู้    2.ให้ นศ.เซ็นช่ือรับรอง
ส าเนาใบมรณะบัตรของบิดา แล้วน ามาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.848 นางสาวฮุสนา เจ๊ะโซะ 6111011809031
แก้ไข

เอกสาร
 1.ท าหน้าท่ี 1 ส่งใหม่พร้อมเขียนข้อมูลข้อ 1-6 ให้ครบก่อน
น าส่ง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.849 นางสาวนูรีมาน สะมะแอ 6011011809003 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.850 เด็กหญิงมัณฑนา สะแลแม 6111011320052
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.851 นางสาวนารีมะห์ วาโลง 6011011809006
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการป้ันย้ิม 11 และขอส าเนาโครงการ
พัฒนา  2.ขาดส าเนาใบเกรด  3.ขาดส าเนาบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.852 นางสาวฟาตอนะห์ มามะ 6111056150005
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง1

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.853 นางสาวซูพียะ ยะโกะ 6011011809005 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.854 นายอัซฮา ลาเต๊ะ 6111056180050
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการป้ันย้ิม 11 และขอส าเนาโครงการพัฒนา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



191

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.855 นางสาวนารากร คงสีลัง 6211011460028
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.856 นางสาวรมัณยา ปะลาวัน 6011056601005
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้าท่ี 7  2.ขาดส าเนาใบมรณบัตรของบิดา  3.ขาด
จิตอาสา 36 ชม.  4.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่ท างานท่ี
 โรงพยาบาลสตูล

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.857 นางสาวนูรุสซาฟีนี มะเกะ 6111056990089
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.858
นางสาวซอฟาวาตีย์ บินยู
โซะ

6111011540037 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.859 นางสาวสุชานันท์ โทขันธ์ 6111056721153
แก้ไข

เอกสาร
1.ให้ท าแบบค าขอกู้พร้อมเอกสารประกอบส่งใหม่ท้ังชุด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.860 นางสาวกนกกร ถึงพุ่ม 6111011802013
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดจิตกรรมจิตอาสา 30 ชม. (ท่ีส่งมามีลายเซ็นพระ แต่
ไม่มีการเขียนรายละเอียดจิตอาสาท าอะไรท่ีไหนอย่างไร 
จ านวน ชม.เท่าไหร่  )

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.861 นายณัฐพล ศิริโสภา 6011011796001
แก้ไข

เอกสาร

1.จิตอาสาโครงการบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกและ
เด็กพิเศษ ต้องเขียนจิตอาสารายวัน และคนเซ็นรับรองต้อง
เซ็นรับรองเป็นวันๆ ถึงถูกต้องตามท่ี ก าหนด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.862 นายอนุสรณ์ รู้ตะกูล 6111011820035
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.863 นางสาววิไลวรรณ มุกมัน 6011011446019
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.864 นางสาวภรณ์ชนก แซ่ล้ี 6211011480043
1ก.865 นางสาวอิงคณิฐ โยโพธ์ิ 6211011446001

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.866 นางสาวรัชชนก นุชย้ิมย่อง 6111011470005
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดภาพร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองจิตอาสาท่ีวัด
หนองกระทุ่ม จ านวน 21 ชม.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.867 นางสาวธัญธร บัวจีน 6211011767009
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาโครงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนการศึกษาพิเศษ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.868 นางสาวปิยอร กล่ินทอง 6111011480038
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอส าเนาโครงการกิจกรรม HUSO COMPETITION

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.869 นางสาวขวัญชนก นพรัตน์ 6011011445033
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.870 นางสาวศรีธรา ทาแก้ว 6211011809001
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้าท่ี 7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.871 นางสาวพรรณวดี สัตย์นาโค 6111056180034 เว้นกู้แก้ไข
1. ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา  2. ส่งส าเนาบัตรประชาชน
ของบิดาใหม่ ลงลายมือโดยเจ้าของเอกสาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย

1ก.872 นายนนภัทร์ ขาวผ่อง 5911011796049
แก้ไข

เอกสาร

1. ขาดสลิปเงินเดือนของบิดา  2. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร  
3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกสถานท่ี
ท างานของนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.873 นางสาวสุธิมา แก้วบุตดา 6011056721041 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.874 นายวรวุธ อภิบาลศรี 6011056721060 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



195

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.875 นางสาวอรวีรา หงษ์ทอง 6011056721043 เว้นกู้แก้ไข

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกท่ีท างาน
ของผู้ขอกู้  2. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
ไม่กรอกรายละเอียด  3. ส าเนาใบมรณบัตรของมารดาขาด
ลายมือช่ือรับรองส าเนา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย

1ก.876 นางสาวอภิญญา ถนอมเมือง 6211011540039
เว้นกู้

เอกสารครบ
นัดนักศึกษาด าเนินการเอกสารเทอม 1/63 วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 6 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย

1ก.877 นางสาวอาทิตยา น้อยมีสุข 6011056724005
เว้นกู้

เอกสารครบ
 นัดนักศึกษาด าเนินการเอกสารเทอม 1/63 วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 6 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย

1ก.878 นายวิชยุตม์ สดมุ้ย 6111011340043
แก้ไข

เอกสาร
1. ส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาใหม่ 
โดยให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตลงนาม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



196

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.879 นางสาววศิกา ประติโค 6111011804015
แก้ไข

เอกสาร
1. ปร๊ินผลการเรียนต้ังแต่ 1/2561 - 2/2562 ส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.880
นางสาวปรางค์วลัย แสง
พลอย

6111011448003 เว้นกู้แก้ไข

1. หน้าท่ี กรอกข้อมูลให้ครบส่งใหม่  2. หน้าท่ี 3  ข้อ 12 
กรอกข้อมูลพ่ีน้องให้ครบ ส่งใหม่  3. หนังสือรับรอง
สถานภาพครอบครัว ห้ามมีรอยลบ ขีด ฆ่า   4. ขาดความ
คิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  5. ปร๊ินผลการเรียน ส่งใหม่ ลง
ลายมือรับรองส าเนาให้เรียบร้อยทุกหน้า  6. ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย



197

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.881 นางสาวอรปรียา ส านวนเลิศ 6011011460035
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 4 ไม่ลงลายมือช่ือ / วัน เดือน ปี   2. ขาดหนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัว  3. ส่งรูปถ่ายบ้าน และวาดแผนท่ี
บ้านส่งใหม่  4. ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา  5. ส่งส าเนาบัตร
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของมารดาใหม่ พร้อม
ลงลายมือรับรองส าเนาโดยเจ้าของเอกสาร  6. ขาดผลการ
เรียน  7. ขาดภาพถ่ายร่วมกับผู้รับรองกิจกรรมจิตอาสา 
(เน่ืองจากท่ีส่งมาไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับรองกิจกรรมฯ)  8. 
ขาดรูปถ่ายนักศึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.882 นางสาวชลธิชา ศึกนอก 6111056606004 เว้นกู้แก้ไข 1. ขาดความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
 นัดนักศึกษา

ด าเนินการเอกสาร
เทอม 1/63

วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.
ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย

1ก.883
นางสาวสิรินาถ จันทร์
แจ่มใส

5911011460040
แก้ไข

เอกสาร
1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12  กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ ส่งใหม่  2. 
ผลการเรียน ขาดลงลายมือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



198

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.884 นายพิชิตชัย ชัยวิจิตรมงคล 6111056721168
แก้ไข

เอกสาร

1. ขอแบบค าขอกู้ฉบับจริง  2. หนังสือรับรองรายได้
ครอบครัว ให้กรอกเฉพาะข้อมูลของยาย  ข้อมูลบิดา-มารดา
 ไม่ต้องกรอก  3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ให้กรอก
เหตุผลท่ียายเป็นผู้ปกครอง  4. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร  4.
 ปร๊ินผลการเรียนต้ังแต่ 1/2561-2/2562  ลงลายมือรับรอง
ส าเนาทุกแผ่น   5. ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.885
นางสาวภัทราวดี   แสน
โยชน์

6211011806038 เว้นกู้แก้ไข

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ให้เขียนด้วยลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ  2. ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  3. 
ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา   4. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา  5. ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย

1ก.886
นางสาวภัสรา   ประยูร
ทรัพย์

6111056606001 เว้นกู้แก้ไข

1. หน้าแรกแบบค าขอกู้ยืมฯ กรอกข้อมูลไม่ครบ (ส่งใหม่)  
2. หน้าท่ี 2 ไม่กรอกเบอร์โทรฯ บิดา และไม่กรอกอาชีพ
และรายได้ของมารดา  3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว 
ไม่กรอกท่ีอยู่ของบิดา-มารดา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.887
นางสาวอมลวรรณ   พงศ์
สิริธนเดช

6011011820014 เว้นกู้แก้ไข
1. ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดาจากร้านนวด   2. 
ขาดส าเนาสมุดธนาคาร  3. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย

1ก.888 นายศุภณัฐ   สุทัศน์ 6111056721070
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2  ไม่กรอกข้อ 8  ข้อ 10. ไม่กรอกลักษณะสินค้า
ท่ีมารดาขาย (ส่งใหม่)  2. หน้าท่ี 3  ข้อ 12 ไม่กรอก
จ านวนพ่ีน้อง  (ส่งใหม่)  ข้อ 14 ไม่ต้องกรอกข้อมูลของ
มารดา  3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอก
ข้อมูลของผู้ปกครอง(ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.889 นางสาวอารยา   ปฐมรัตน์ 6011011809016
แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.890 นางสาวจิติยา   สินธสา 6111011553081
แก้ไข

เอกสาร

1. ขาดรูปถ่ายนักศึกษา  2. หน้าท่ี 4 นักศึกษาไม่ลงช่ือ วัน 
เดือน ปี (ส่งใหม่)  3. ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  4.
 ขาดส าเนาสมุดธนาคาร  5. ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน
ของบิดา-มารดา  6. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนา (ส่งใหม่)  7.  ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบบ E-stu  8. 
ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.891 นางสาวฐริณีย์ สุภา 6111056721069 เว้นกู้แก้ไข

1. ขาดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา  2. 
ขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว  3. ขาดส าเนาสมุด
ธนาคาร  3. หนังสือรับรองเงินเดือนของมารดาขอฉบับจริง 
 4. ผลการเรียนต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาทุกฉบับ (ส่ง
ใหม่)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย

1ก.892 นางสาวบุปภา บุตรโสม 6211056605028 เว้นกู้แก้ไข
1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกข้อมูลของ
บิดา  2. ขาดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา  3. ส่งเอกสารของมารดาใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

               2. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำร  ดังน้ี 1)ส ำเนำใบแจ้งหน้ีเทอม 1/63 หรือส ำเนำใบเสร็จเทอม 1/63   2)ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63   3)ส ำเนำบัตรประชำชนของ
นักศึกษำ    4)เฉพำะนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง ส ำเนำบัตรประชำชำชนของผู้ค้ ำประกัน (ผู้ค้ ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง หรือ ผู้ปกครอง ตำมท่ีผู้กู้ยืม
ได้แนบเอกสำรประกอบไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯปีกำรศึกษำ2563 )

หมำยเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯรำยเก่ำช้ันปีท่ี 2-4 ท่ีย่ืนเอกสำรขอกู้ประจ ำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีช่ือ ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ท่ีศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )  โทร
 02-2445199    ได้ต้ังแต่วันท่ี  1 - 11 ก.ย. 63  เวลำ 8.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันเสำร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)

ประกำศรำยช่ือส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยเก่ำ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

               3. ให้นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมประกำศให้ครบถ้วนทุกรำยกำร มิเช่นน้ัน นักศึกษำจะไม่ได้รับกำรตรวจเอกสำรจำกคณะกรรมกำร

1ก.893 นายสิปปกร   จางศิริกูล 6011011446001
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3  ข้อ 12 และ 13 กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง   2. 
ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  3. ส่งส าเนาบัตร
ประชาชนของนักศึกษาใหม่  4. ขาดผลการเรียน  5. ขาด
จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

1ก.894 นางสาวศิรินญาภร ฉันทกุล 6111056724027 เว้นกู้แก้ไข
1. หน้าท่ี 1 กรอกข้อมูลให้ครบ (ส่งใหม่)  2. ชาดความ
คิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  3. ขาดส าเนาสมุดธนาคาร  4. 
ขาดผลการเรียน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 22  ก.ย.63  เวลา 9.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 
315 อาคาร 3 
ในมหาวิทยาลัย


