
1

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำด ำเนินกำรเอกสำรเทอม 1/63
2ก.6 นายโยพนา ค านึง 6011011448029

2ก.7 นางสาวณัฐภรณ์ อ้นบู่ 6011011820001
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.  2.ท าใหม่หน้า5  เขียนข้อมูลท่ี
อยู่แม่ให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.8 นางสาวภัทรพร สมชะนะ 6011056160045
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ  2.ขาดหน้า7  
 3.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลพ่อให้ครบ ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
เขียนท่ีอยู่ท่ีบ้านลงในเอกสาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.9 นายรัฐธรรมนูญ อ่อนธนู 6111056160120

2ก.10 นางสาวธันยพร ขม้ินเหลือง 6111011820068
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. และเขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ 
 2.ท าใหม่หน้า2 เขียนข้อมูลพ่อ แม่ให้ครบถ้วน  3.ท าใหม่
หน้า4 ลงช่ือผู้กู้ และเขียนวันท่ี เดือน ปีพ.ศ ในเอกสารให้
ครบ  4.ท าใหม่หน้า5 ท่ีส่งมาเขียนผิดช่องเพราะเขียนช่องผู้
สมรส  5.ขาดหน้า9    6.ขอใหม่เอกสารของนศ.ท้ังหมด 
เซ็นช่ือตัวเองแล้วไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายวงเล็บ  7.ขาด
หนังสือเงินเดือนแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  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 

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

               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

2ก.11 นางสาวปภานัน แซ่เฮ้ง 6111011445061
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขอใหม่ทะเบียบบ้านและบัตรน
ศ. เซ็นช่ือปากกาน้ าเงิน  4.ขาดเอกสารแม่ (ส่งแต่บัตร
ประชาชนมาเซ็นปากกาด าไม่ใช้)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.12 นางสาวนันทวัน ข าพ่วง 6011011470023
แก้ไข

เอกสาร
1.บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.13 นางสาววนารี ดวงประทุม 6111056990129
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ  2.บัตร
ประชาชนพ่อหมดอายุ  3.ขาดหนังสือเงินเดือนพ่อ  4.ขาด
หน้า5 และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.14 นางสาวธัญรดา จีวิ 6111011448033
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7   2.ขอใหม่ใบมรณบัตรของพ่อแม่ นศ.เซ็นช่ือ
รับรองมาด้วย  3.ขอใหม่เกรดทุกเทอมเซ็นช่ือด้วย  4.ขาด
จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.15 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 6111056990101
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดจิตอาสาอีก 21 ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



3

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

2ก.16 นางสาวปรางค์ทิพย์ สีทาวัน 6211056990049
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขาดหน้า5 และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.17 นางสาวปิยะฉัตร ศรีดี 6211011820031
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.18 นางสาววณิชฌา ด าริห์ 6211011806040
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า4 กรอกข้อมูล ลงช่ือผู้กู้ และเขียนวันท่ี เดือน
 ปีพ.ศ ในเอกสารให้ครบ  2.ขาดหน้า7   3. แก้ไขในระบบ
e-studentloan ถ้าจะกู้ค่าครองชีพ ให้กาเคร่ืองหมายด้วย 
และprintมาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.19 นางสาวณัฐาภรณ์ คุ้มไข่น้ า 6111011460019
แก้ไข

เอกสาร

1.แก้ไขในระบบe-studentloan ถ้าจะกู้ค่าครองชีพ ให้กา
เคร่ืองหมายด้วย และprintมาส่งใหม่  2.ท าใหม่จิตอาสา 36
 ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



4

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

2ก.20 นางสาวนิรมล มณีพงษ์ 6111056990125
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลพ่อให้ครบ ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
เขียนท่ีอยู่ท่ีบ้านลงในเอกสาร   2.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.21
นางสาวกัญญาวีร์ จิตร์
ถาวรมณี

6211011820030
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.22 นางสาวกนกวรรณ บุญธรรม 6211056990061
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ขาดบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.23 นางสาวอภิรดี ฝูงใหญ่ 6011056990053
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.มาใหม่  2.แก้ไขในระบบ
e-studentloan ถ้าจะกู้ค่าครองชีพ ให้กาเคร่ืองหมายด้วย 
และprintมาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.24 นางสาววิมลสิริ แสงสุข 6111056990046
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



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

2ก.25 นางสาวอรอุมา ย้ิมเนียม 6111056721160 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

2ก.26 นางสาวชนากานต์ สีช้าง 6011056721087 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

2ก.27
นางสาวมนธิดา ศรีจันทร์
ผ่อง

6111011448074 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

2ก.28
นางสาวมนธิชา ศรีจันทร์
ผ่อง

6111011448073 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

2ก.29 นางสาวศิวะพร ศรีนาค 6111056990064
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 11.30  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

2ก.30 นางสาวชนิสรา แก้วมณี 6111011470057
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

2ก.31 นางสาวปานตะวัน พรมบุตร 6111011445101
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-studentloan

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.32 นางสาวธัญชนก แซ่เตีย 6111011806005
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7  2.ขอใหม่บัญชีธนาคาร (ส่งมาผิดแบงค์)  3.ขอ
ใหม่ทะเบียนบ้านแม่เซ็นช่ือด้วยลายมือตัวเอง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.33 นายดนุชภร เสนาอาจ 6111011820025
2ก.34 นายธนโชติ สารเสนา 6211011446014

2ก.35 นางสาวธารีรัตน์ เหล็กเพชร 6111011448057 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด
ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE



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

2ก.36 นางสาวจารุวรรณ วงษ์มณี 6011011445035
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่เกรดทุกเทอม เซ็นช่ือด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.37 นายเกริกพล กุศลมาก 6111011448052 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.38 นางสาววรรณนิศา แซ่เอ็ง 6111011470047
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า5 ไม่ต้องเขียนข้อมูลนศ. ให้รับรองข้อมูลแม่ 
ไม่ได้ท างานไม่มีรายได้ ระบุท่ีอยู่ในเอกสารให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.39 นางสาวณัทภัค สุโพณะ 6111011820047
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ท าใหม่หน้า5 เขียนลายมือเดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.40
นางสาวบุณฑริกา ฉายา
วัฒนะ

6111011820048
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหนังสือเงินเดือนพ่อ (จากบริษัท พีพีพี พัฒนาสุวรรณ)
  2.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลแม่ลงในเอกสาร ไม่ได้ท างาน
ไม่มีรายได้ ระบุท่ีอยู่ให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



8

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

2ก.41
นางสาวระลินรัตน์ ชาญ
ปรัชญาวุฒิ

6011056990049
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ท าใหม่หน้า6 เขียนลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.42 นางสาวจัสมิน กล่ินกาเซ็น 6111056721090
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขาดหน้า5 และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ  3.ขาด
จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.43 นางสาวกนกพร ค าคง 6011011470034
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขาดหน้า5 รับรองรายได้ของพ่อ และบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.44
นางสาวยุพารัตน์ เกียรติ
ประชา

6011011820006 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.45 นางสาวรติ พิณโย 6111056721072
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ และเขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ 
 2.ขาดเอกสารหน้า 5/6/7   3.ขาดบัตรนศ.  4.ขาดบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



9

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

2ก.46 นางสาวณัฐริดา จิตริต 6111011820004 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.47 นางสาวภูวรี กุลศรีประเสริฐ 6111056721017 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.48 นายเสธสิริ สุวรรณปิยวงศ์ 6011056721049 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.49
นางสาวกัญญารัตน์ อา
มาตย์สมบัติ

6011056160016 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.50 นางสาวสุชญา ปานาพรม 6011056990007
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



10

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

2ก.51 นางสาวมาริษา เทียนสงค์ 6011011445043
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขาดใบมรณบัตรแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.52 นางสาวอริศรา หงษ์ชัยภูมิ 6011056605013 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.53
นางสาวพรทิพย์ สกุลมงคล
ชัย

6111011448062
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

2ก.54 นางสาวปาริณีย์ ทรัพย์เย็น 6111011448016
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7   2. ท าใหม่หน้า5 รับรองรายได้พ่อเขียนท่ีอยู่
พ่อลงในเอกสารด้วย   3.บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐหมดอายุ   4.
ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.55 นายปกรณ์ ศรีเล็กดี 6111011460021
แก้ไข

เอกสาร
 1.ท าใหม่หน้า5 รับรองรายได้เฉพาะพ่อแม่เท่าน้ัน 
ผู้ปกครองไม่ต้องเขียนลงในเอกสาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.56 นายพชธกร อินทร์โส 6111011445071
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ใหม่ และเขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบ   2.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  3.ขอใหม่เงินเดือนแม่ปี
ปัจจุบัน(ส่งมาปี62)   4.ท าใหม่หน้า5 เขียนลายมือเดียวกัน
ท้ังฉบับ และเขียนข้อมูลพ่อลงในให้ครบ ห้ามมีรอยลบ  5.
ขาดเกรด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.57 นางสาวประพิมพร พุดไทย 6111011460097
แก้ไข

เอกสาร

 1.ท าใหม่หน้า5 รับรองข้อมูลของพ่อ ไม่ได้ท างาน ไม่มี
รายได้ต้องระบุลงในเอกสาร เขียนท่ีอยู่ด้วย (ไม่ต้องเขียน
ข้อมูลแม่)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.58
นางสาวกรพินธ์ุ มาลัย
เจริญพร

6111056160014 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.59
นายศักด์ิกรินทร์ พร้อม
อ าไพพงษ์

6111056160135
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

2ก.60 นางสาวลภัสษา อ้นบู่ 6111011446041
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่บัญชีธนาคารเซ็นช่ือด้วย  2.ขอใหม่เกรดเซ็นช่ือด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.61 นางสาวสุจิตรา จันทร์ไม้ 6111011448006
แก้ไข

เอกสาร
 1.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลพ่อแม่ให้ครบถ้วน แม่ไม่ได้
ประกอบอาชีพไม่มีรายได้ต้องระบุ เขียนท่ีอยู่ด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.62 นายอธิพัฒน์ วัฒนกนกธรรม 6111011446034
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.63
นางสาวธัญยรัตน์ ศรีเมือง
บุญธาดา

6111011820053 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.64
นางสาวนุชนารถ เจริญพา
สุข

6111011448069
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่เอกสารพ่อและแม่เซ็นช่ือด้วยลายมือของตัวเอง  
2.ขาดหน้า5 และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.65
นางสาวธารธิชา ดารา
อัมพรสิน

6011056721110

2ก.66 นายธีรนัย เกียรติอาธารชัย 6111056721161
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ส่งบัตรประชาชนมาไม่ใช้)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.67 นางสาวอมรรัตน์ แดงอุบล 6111056160048
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนข้อมูลเคยกู้ยืมและจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบ   2.ท าใหม่หน้า4 ต๊ิกข้อมูลให้ครบและลงช่ือผู้กู้ เขียน
วันท่ี เดือน ปีพ.ศให้ครบถ้วน   3.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.68 นายณัฐดนัย มาคงเฮียง 6111056721169
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า 5/6และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ  2.ขาดหน้า8/9   3.
ขอใหม่บัญชีธนาคาร (ส่งผิดแบงค์)   4.ขาดทะเบียนบ้านป้า 
 5.ขาดเกรด  6.ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบe-studentloan  
 7.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.69 นางสาวสุธาสิณี เต็งมณี 6011011446026
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ  2.ขาดหน้า7  
 3.ท าใหม่หน้า8 ขอภาพบ้านท่ีชัดเจน  4.ขอใหม่บัตร
ประชาชนและทะเบียนบ้านของนศ.เซ็นช่ือไม่ต้องใส่
เคร่ืองหมายวงเล็บ  5.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลแม่ให้ครบ  
6.บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐหมดอายุ   7.ขอใหม่เกรดทุกเทอม  8.
ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบบ  9.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.70 นางสาวมารินี เชียงทอง 6011011445017

2ก.71 นางสาวชโลปกรณ์ ทิมกุล 6111011460084
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.72 นางสาวชาลิณี หทัยธระ 6111011820059
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขาดหน้า5   3.ขอใหม่แบบค า
ขอกู้ผ่านระบบ ลงช่ือผู้กู้มาด้วย   4.ขาดจิตอาสาอีก 8 ช.ม
 / และขาดภาพถ่ายคนรับรองท่ีวัดลาดบัวขาว

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.73 นางสาวดาราลักษณ์ ศิริวงศ์ 6111056160007
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า 1/2/3/4 เขียนข้อมูลเอกสารแต่ละหน้าให้
ครบถ้วน(**ตรวจทานดูด้วยว่าเขียนครบหรือไม่)   2.ขาด
เอกสารพ่อเซ็นช่ือด้วยลายมือพ่อ 3.ขอใหม่บัญชีธนาคาร
เซ็นช่ือด้วย   4.ขอใหม่ใบมรณบัตรแม่ นศ.เซ็นช่ือด้วย  5.
ขาดหนังสือเงินเดือนจากบริษัทฯท่ีพ่อท างาน(ไม่ใช้หน้า5)  
6.ขอใหม่เกรด และแบบค าขอกู้ผ่านระบบ เซ็นช่ือและลง
ช่ือมาด้วย  7.ขาดจิตอาสา   หมายเหตุ:  ถ้าท าเอกสารกู้
คร้ังหน้ากรุณาตรวจทานเอกสารท่ีกรอกให้เรียบร้อยก่อนด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.74
นางสาวศิริขวัญ มุ่งน า
ตระกูล

6111011445102
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ  2. ขอใหม่
หน้า7 ฉบับจริง  3.ขอใหม่ทะเบียนบ้านพ่อและแม่เซ็นช่ือ
รับรองมาด้วย  4.ขาดบัญชีธนาคาร  5.ท าใหม่หน้า5 
ลายมือลงช่ือคนรับรองไม่ใช่ลายมือนายดิเรก ปะอิกุล
(ปลอมลายเซ็นมีความผิด อย่าท าอีก )   6.บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ
หมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.75 นางสาวณภัทร ทุนเพ่ิม 6111011448008
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ   2.ขาดหน้า7  
  3.บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.76
นางสาวทิพย์วรรณ น่วม
มานพ

6111011460035
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

2ก.77 นางสาวณัฐชยา จันทร์ซ้าย 6111011460083
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า8 ลงช่ือผู้กู้ในเอกสารด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.78 นางสาววานิสสา กล่ินอุบล 6111056990020 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.79
นางสาวกานต์รวี วงศ์ศิริ
ทัศน์

6111056721167

2ก.80 นายกรรชัย เทียนสมบัติ 6011056721080
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดทะเบียนบ้านนศ.และบัตรฯนศ.   2.ขาดหนังสือ
เงินเดือนของพ่อและแม่  3.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.81
นางสาวณัฐนันท์ พรหม
วิมานรัตน์

6111011448054
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า4  (ต้องลงช่ือผู้กู้และเขียนวันท่ีเดือนปีพ.ศด้วย)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.82 นางสาวช่อฟ้า ไชยเนตร์ 6111056160136 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.83 นางสาวสุธิกาญ มีล่อง 6111011445053
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

2ก.84 นายธิเบศ กุลพักตรพงษ์ 6111011660014 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.85 นายปุริม ภูมิวนา 6111011660013
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ   2.ท าใหม่
หน้า4 ลงช่ือผู้กู้ เขียนวันท่ี เดือน ปีพ.ศในเอกสารด้วย   3.
ขอใหม่ใบมรณบัตรพ่อ นศ.เซ็นช่ือมาด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.86 นางสาวพรธิณี เจริญแพ่ง 6011011445019
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า5 เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับและเขียน
ข้อมูลพ่อในเอกสารให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.87 นายชานนท์ บุญนุ่น 6111056160100 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.88
นางสาวกานต์ธิดา เทียน
สุวรรณ

6111011660015
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนหรือสลิป ฉบับปัจจุบัน (ท่ีส่งมา
เป็นการปรับข้ึนเงินเดือนให้พนง. ไม่ใช่หนังสือรับรอง
เงินเดือน)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.89 นางสาววรัญญา แสงบุตร 6111056721076
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบ  2.ขาดหน้า5  
 3.ขาดเกรด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.90 นางสาวนันท์นภัส บินวาชิด 6111011806040
แก้ไข

เอกสาร
 1.ท าใหม่หน้า5 ไม่ต้องเขียนข้อมูลนศ.ลงในเอกสาร เขียน
เฉพาะข้อมูลพ่อและแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.91 นางสาวชมพูนุช เมืองซอง 6111011448079 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.92
นางสาวกัญญารัตน์ โคก
หอม

6111011445081
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลพ่อ
แม่ให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.93
นางสาวเบญจวรรณ เวียง
เหล็ก

6111056721145
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1  ติดรูปนศ. มาให้เรียบร้อย   2.ขาดหน้า6 
และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ   3.ขาดหนังสือเงินเดือนแม่  4.ขอ
ใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.94
นางสาวจิดาภา เน่ืองจาก
หม่ืน

6111011470058
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า5 เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ   2.ขอ
ใหม่เกรดเซ็นช่ือรับรองด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.95
นางสาวนิภาภรณ์ ขวัญ
อ่างทอง

6111056990123 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.96 นางสาวปุณิกา ไชยพันธ์ 6111011446025
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.97 นางสาววริศรา รุ่งเรือง 6111056721107
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7   2.บัตรประชาชนแม่หมดอายุ   3.ขอใหม่
หนังสือเงินเดือนฉบับจริง หรือส าเนาแม่เซ็นรับรองด้วย  5.
ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.98 นางสาวธันยพร ลัคนาลิขิต 6111011446007
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ท าใหม่หน้า5 รับรองรายได้พ่อ กรอก
ข้อมูลพ่อให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.99 นางสาวแอมม่ี ดอลตัน 6111056721112 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.100 นางสาวรัตนาภรณ์ เล็บขาว 6211011446013 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

2ก.101
นางสาวภัทรชยากรณ์ 
พรหมท้าว

6111056990097 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.102 นางสาวปณวรรณ์ ป้ันเพ็ชร 6111011460007 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.103
นางสาวศรัลยา กระจ่าง
อรรถชัย

6111011806011
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7  2.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลท้ังแม่และพ่อ พ่อ
ป่วยระบุมาและเขียนท่ีอยู่ในเอกสารให้ครบถ้วนด้วยท้ังสอง
คน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.104
นางสาวธันย์ชนก อัศว
โสวรรณ

6211056990025
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ขาดหน้า6 และบัตรเจ้าหน้าท่ี
รัฐ   3.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนพ่อฉบับจริง /หรือส าเนาพ่อ
เซ็นช่ือรับรองด้วย  หมายเหตุ: ช่วยในงานสวดพระอภิธรรม
 ในคร้ังน้ีอนุโลมให้เป็นช.มถือว่าช่วยงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัย แต่ถ้าปกติช่วยงานแบบน้ีจะไม่ให้ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.105 นายศิริพงษ์ บุตรภักดี 6211011660002
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7   2.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนพ่อฉบับจริง /หรือ
ส าเนาต้องเซ็นช่ือรับรองด้วย  3.ขาดหน้า5 และบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  4.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.106
นางสาวรชยาพร เกตุราม
ฤทธ์ิ

6111011820017 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.107
นางสาวปฏิมา เจนนภา
ภัณฑ์กิจ

6111056160027
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7/8 (ต้องติดภาพบ้านลงในแบบฟอร์ม)   2.ขอ
ใหม่เอกสารแม่เซ็นช่ือรับรอง   3.ขอใหม่หนังสือเงินเดือน
แม่ฉบับจริง /หรือส าเนาต้องเซ็นช่ือรับรอง  4.ขอใหม่เกรด
ทุกเทอม  5.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.108
นางสาววรรณาพร 
ศรนารายณ์

6111056990017 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.109 นางสาวปาณิสรา น่ิมสุวรรณ 6111011445015
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.110 นางสาวณัฏฐณิชา ไวทยกุล 6211011446024

2ก.111 นางสาวภัทรศยา สุขจ านงค์ 6211011806014
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.112 นางสาวพรชิตา ด ารัส 6011011460021
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า2 เขียนข้อมูลของแม่ลงในเอกสารให้ครบถ้วน 
  2.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.113
นางสาวพรนภัส ธัญธน
วิวัฒน์

6011011460019
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. และเขียนข้อมูลกู้ยืมเงินและ
จ านวนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน   2.ขาดหน้า5

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.114 นางสาวศุภรัตน์ เรืองศักด์ิ 6011056721008 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.115 นางสาวปราณจารีย์ บรบัตร 6011011448008 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.116 นางสาวสิริกร อยู่ยัง 6111011460101
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.117 นางสาวชนิสรา ศรชัย 6111011460096
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ท าใหม่หน้า5 เขียนด้วยลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ และเขียนข้อมูลพ่อแม่ลงในเอกสารให้
ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.118 นางสาวรัตนา รัตนมังคละ 6111011806017
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.119 นางสาวเจนนิศา บัวอ่ า 6111011446019
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7    2.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลพ่อแม่ลงใน
เอกสารให้ครบถ้วนและลายมือเดียวกัน (ส่งมาไม่เขียนอะไร
เลย)   3.ขอใหม่เกรดเซ็นช่ือด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.120 นายนพรัตน์ โภคาพานิชย์ 6111056990004
แก้ไข

เอกสาร
 1.ท าใหม่หน้า5 รับรองแม่(ไม่ใช่พ่อ) ไม่มีท างานไม่มีรายได้
ต้องระบุในเอกสารเขียนท่ีอยู่ให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.121
นางสาวธัญญลักษณ์ วงษ์
เงิน

6111011806026
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.122 นางสาวบุศรัตน์ เถรี 6211056605011
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.123 นายสิรภพ เจนนุวัตร 6211011446047 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

2ก.124 นางสาวชฎาธาร ศรีหาตา 6211056990099
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขอใหม่เอกสารพ่อเฉบับจริง 
เซ็นช่ือรับรองมาด้วย  3.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนฉบับจริง/
หรือส าเนาพ่อเซ็นช่ือมาด้วย   3.ขาดหนังสือเงินเดือนแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.125 นางสาวถวัลรัตน์ โกเฮง 6211056990002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ท าใหม่หน้า1  เขียนข้อมูลกู้ยืม
เงินและจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.126 นายภาณุวัฒน์ ช่ืนสกุล 6111056721054
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหนังสือเงินเดือนพ่อ จากบริษัทซีเกต(มีเงินเดือนต้อง
ใช้หนังสือเงินเดือน ไม่ใช่เอกสารหน้า5)  2. กรณีรายได้พ่อ
ไม่เกิน360,000/ปี นศ.สามารถกู้ค่าครองชีพได้ ถ้าต้องการ
กู้ค่าครองชีพด้วย ให้แก้ไขในระบบe-studentloan กา
เคร่ืองหมายค่าครองชีพ แล้วprintมาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.127 นางสาวบงกช ถานะ 6111011460088
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.128 นายนิพนธ์ บุราณวัตร 6011011448007

2ก.129 นางสาวปาจารีย์ ธงกระโทก 6011011460013
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือเงินเดือนแม่  2.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.130 นางสาววัลค์ุวดี งามงอน 6111011446011

2ก.131 นางสาวณิชากร ต้อยต่ิง 6011056160049
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือเงินเดือนพ่อ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.132 นางสาวศศิปรียา พิกุลศรี 6211056990020
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.133 นายภานุพงศ์ แก้วใส 6011056160026 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.134 นางสาวม่ิงกมล จงรักษ์ 6111011470048
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่ทะเบียนบ้านนศ เซ็นช่ือด้วย  2.ขอใหม่หนังสือ
เงินเดือนแม่ฉบับปีปัจจุบัน (ส่งมาปี62)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.135
นางสาวสุขุมาภรณ์ แพทย์
รักษ์

6111056990121
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. และ
เขียนข้อมูลกู้ยืมเงินและจ านวยนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน   3.ท า
ใหม่หน้า2 เขียนข้อมูลพ่อให้ครบถ้วน  4.ขาดบัตรนศ.   5.
ขาดบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ  6.ขาดจิตอาสาอีก21ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.136 นางสาวจรรยพร ชายทวีป 6111056160080
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหนังสือเงินเดือนแม่   2. แก้ไขในระบบ
e-studentloan จะกู้ค่าครองชีพด้วยต้องกาเคร่ืองหมายค่า
ครองชีพ แล้วprintมาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.137 นายนพดล ย่ิงสกุล 6011011446012
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7  2.ขาดหน้า6  3.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.138 นายธีรพงศ์ อินทร 6111056721078 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.139 นางสาวนันทพร ม่ันคง 6111056721074
แก้ไข

เอกสาร
1.บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.140 นางสาวภาวิณี พุ่มเล็ก 6111056160079 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.141
นางสาวนนทิดา ลิขนะ
พิชิตกุล

6211011806027
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1/2/4 เขียนจ านวนเงินกู้ยืม เขียนข้อมูลพ่อ
ให้ครบถ้วน และหน้า4 ต๊ิกข้อมูล ลงช่ือผู้กู้และเขียนวันท่ี 
เดือน ปีในเอกสารด้วย   2.ขาดหน้า7/9 และท าใหม่หน้า8 
ลงช่ือผู้กู้ด้วย   3.ขาดหน้า6และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ  4.ขาด
หนังสือเงินเดือนพ่อ  5.ขอใหม่เกรดทุกเทอม   6.ขอใหม่
แบบค าขอกู้ผ่านระบบe-studentloan  เซ็นช่ือผู้กู้มาด้วย  
7.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.142 นางสาวปิยาพัชร เมฆโสภณ 6011056721026 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.143 นางสาวสโรชา เจริญผล 6211056990043
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนแม่
ฉบับจริง/หรือส าเนาเซ็นช่ือมาด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  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

2ก.144 นายสิทธิโชค ค าหลอม 6011056605016
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย   2. ขาดหน้า8/9   
3.ขาดทะเบียนบ้านนศ.และบัญชีธนาคาร  4.ขาดเอกสารแม่
   5.ขาดใบหย่า   6.ขาดหนังสือเงินเดือนแม่  7.ขอใหม่
เกรดทุกเทอม  8.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.145 นางสาวสุนิตา มะหะหมัด 6011056731004
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7  2.ขาดหน้า5 และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ   3.ขาด
จิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.146
นางสาวช่อผกา กล่อม
ปัญญา

6111011460076
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า4 ต๊ิกข้อมูล ลงช่ือผู้กู้และเขียนวันท่ี เดือน ปีใน
เอกสารด้วย   2.ขาดหน้า5  และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.147
นางสาวพรรณนิภา เบ้ีย
เล่ียม

6211011460040
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขาดบัญชีธนาคาร  3.ขาดเอกสารแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  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

2ก.148 นางสาวณัฐธินี เกิดผล 6111011460059
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.149 นางสาวชัญญานุช พันธ์ุเพ็ง 6011056721011 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.150 นางสาวนภัสสร ขวัญมี 6111011470023
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.151 นางสาวจันทร์ธิมา โชติมูล 6011056160015
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.แก้ไขในระบบe-studentloan
 จะกู้ค่าครองชีพด้วยต้องกาเคร่ืองหมายค่าครองชีพ แล้ว
printมาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.152 นางสาวปิยะฉัตร วงษ์ธรรม 6111056990098 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



34

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

2ก.153 นางสาวณัฐวิมล เครือศิลป 6211056990026
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนฉบับ
จริง/หรือส าเนาเซ็นช่ือมาด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.154 นางสาวณัฏฐกานต์ สังขมาน 6111011445007
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ท าใหม่หน้า5 รับรองรายได้
ของพ่อคนเดียว ผู้ปกครองไม่ต้องเขียนในเอกสาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.155 นางสาวชุตินันท์ สุวรรณศรี 6211056990092
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า5 รับรองรายได้ของพ่อและแม่ ผู้ปกครองไม่
ต้องเขียนในเอกสาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.156 นางสาวธัญลักษณ์ โสภาสพ 6111011460054
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 เขียนข้อมูลกู้ยืมเงินและจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบถ้วน  2.ท าใหม่หน้า5/6  เขียนลายมือเดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 16.00  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

2ก.157 นางสาวสิราวรรณ ภูผา 6011056990019
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1  ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย  2.ขอใหม่หน้า7 
ฉบับจริง  3.ขาดทะเบียนบ้านนศ. และบัญชีธนาคาร  4.ขาด
เอกสารแม่   5.ขาดหนังสือเงินเดือน   6.ขาดจิตอาสาอีก 6 
ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.158 นายกิตติพงศ์ ตาค า 6111056160138
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนข้อมูลกู้ยืมเงินและจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบถ้วน   2.ท าใหม่หน้า 4 ต๊ิกข้อมูลให้ครบ และลงช่ือผู้กู้ 
เขียนวันท่ี เดือน ปีในเอกสารให้ครบ  3.ขาดหน้า7    4.ท า
ใหม่หน้า9 ใช้การวาดแผนผัง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.159 นางสาวณัฏฐา ชาติพรต 6111011445091
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย  2. แก้ไขในระบบ
e-studentloan จะกู้ค่าครองชีพด้วยต้องกาเคร่ืองหมายค่า
ครองชีพ แล้วprintมาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 17  ก.ย.63  เวลา 16.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.160 นางสาวธนัชพร เฉลิมวัฒน์ 6111011820052
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า5 ต้องเปล่ืยนเจ้าหน้าท่ีรัฐคนรับรอง เพราะดู
จากบัตรประจ าตัวจนท.รัฐไม่มีระบุเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ (และ
บัตรฯน้ีหมดอายุต้ังแต่ ปี55)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.161 นางสาวจิราวรรณ สุวรรณะ 6111056605047
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

2ก.162 นางสาวฉัตรฑริกา พวงมะลิ 6011011806006
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย เขียนข้อมูลกู้ยืมเงิน
และจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน  2.ขาดหน้า7/8/9    3.
ขาดทะเบียนบ้านนศ.    4.ขาดบัตรประชาชนแม่   5.ขาด
หนังสือเงินเดือนพ่อ   6.ขาดหน้า5 และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ   
7.ขอใหม่เกรดเซ็นช่ือด้วย   8.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.163 นางสาวธนภรณ์ วงษ์ไพศาล 6111056721052 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.164 นางสาวณัฐภัค ตระกูลสุ 6111011460032
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า5 รับรองรายได้ของแม่ ต้องเขียนจ านวนเงิน
รายได้ในเอกสารด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.165
นางสาวกิตติยาภรณ์ พิพิธ
กุล

6011056990048
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.แก้ไขในระบบe-studentloan จะกู้ค่า
ครองชีพ ต้องกาเคร่ืองหมายค่าครองชีพ แล้วprintมาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.166
นางสาวยลดาภรณ์ เดือน
เพ็ญ

6011011460007

2ก.167 นางสาวพิริยดา จุ้ยกระโทก 6111011448058

2ก.168 นางสาวกัณณิกา ทองพูล 6111056721051
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.169 นายรชต น้อยคงคา 6011056721086
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7    2.ท าใหม่หน้า5 เอกสารมีรอยลบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.170
นางสาวภัทรารัตน์ วงศ์
วัชรินทร์

6011056731001 ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



38

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

2ก.171 นายพรชัย เสมศรี 6111056990007
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.172 นายชัยวัฒน์ ริมสมุทร์ 6111011446047
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.173
นางสาวจิราภรณ์ วาสนา
เชิดชู

6111011660020
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า6 เขียนลายมือเดียวกันท้ังฉบับ  2.ขอใหม่
เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.174 นางสาวภัทริน เข็มมาลัย 6211011806028
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7    2.ขอใหม่เกรดเซ็นช่ือด้วย   3.ขอใหม่แบบ
ค าขอกู้ผ่านระบบe-studentloan แบบฟอร์มท่ีต้องเซ็นช่ือ
ผู้กู้ด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.175 นายวิชาน สมบูรณ์นาวิน 6111011660008
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขอใหม่เอกสารแม่เซ็นช่ือลายมือตัวเอง   
3.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



39

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

2ก.176 นางสาวฐิติพร ฐิติปัญญา 6111056990070 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.177 นางสาวจินต์จุฑา ธัญญการ 6111056990104
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนพ่อ
ฉบับปีปัจจุบัน (ส่งมาปี61)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.178 นายชัชพงศ์ ชัยสงค์ 6111011448014
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนข้อมูลกู้ยืมเงินและจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบถ้วน   2.ขาดหน้า7    3.ขอใหม่ทะเบียนบ้านนศ.
เซ็นช่ือด้วย   4.ขาดบัญชีธนาคาร   5.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.179
นางสาวอัจฉรา พลอย
พานิชเจริญ

6111056990044
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



40

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

2ก.180 นางสาวปรียาภัทร ชัยทัศน์ 6111011445040
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย  2.ขาดบัญชีธนาคาร 
  3.แก้ไขในระบบe-studentloan จะกู้ค่าครองชีพ ต้องกา
เคร่ืองหมายค่าครองชีพ แล้วprintมาส่งใหม่   4.ขาดจิต
อาสาอีก28ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.181 นางสาวธญานี ประคองภักด์ิ 6111056160113
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7    2.ขาดบัตรนศ. และบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.182 นางสาวกรรณิการ์ สูญไธสง 6211056990027
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ท าใหม่หน้า5 เขียนลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.183 นางสาวกนกพร มูลสุวรรณ 6111011660022
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.184 นางสาวสุดาพร รอนใหม่ 6011056731006
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. มาให้เรียบร้อยและเขียนข้อมูล
กู้ยืมเงินและจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน   2.ขาดหน้า5 และ
บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ   3.ขาดหน้า7/8/9   4.ขาดเกรด   5.ขาด
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ   6.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.185 นายณยศ สะตะ 6211011460083
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. มาให้เรียบร้อย  2.ขาดหน้า7  3.
ขาดหนังสือเงินเดือนพ่อ   4.ขอใหม่เกรดเซ็นช่ือด้วย   5.
ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.186 นางสาวกุลิสรา เสียงล้ า 6111056990043
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.187
นางสาวมิถุนา พงศากูล
สมบัติ

6111011820034
แก้ไข

เอกสาร
1.บัตรประชาชนพ่อหมออายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.188
นางสาวกนกวรรณ อาฒ
ยะพันธ์ุ

6111011460013
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.   2.ท าใหม่หน้า8  ลงช่ือผู้กู้ด้วย  
 3.ขอใหม่บัญชีธนาคาร (ส่งผิดแบงค์)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.189 นางสาวฉัตรลดา ย้ิมขลิบ 6011056721023
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

2ก.190 นางสาวปาริชาติ ยศทอง 6111011445085
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. มาให้เรียบร้อย  2. ขอใหม่หน้า7
 ฉบับจริง   3.ขาดบัญชีธนาคาร   4.ท าใหม่หน้า5 เขียน
ลายมือเดียวกันท้ังฉบับ และกรอกข้อมูลแม่ให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.191 นางสาวเบญญา สืบจากศรี 6111011820045
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน   2.ขาด
หน้า7   3.ขาดบัญชีธนาคาร  4.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.192
นางสาวสิริสุดา ลุมพิกา
นนท์ศิลป

6011056160037
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. มาให้เรียบร้อยและเขียนข้อมูล
กู้ยืมเงินรายปีและจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน  2.ขอใหม่
หน้า7 ฉบับจริง   3.ท าใหม่หน้า8  ลงช่ือผู้กู้ด้วย   4.ขาด
บัตรนศ.   5.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนแม่ฉบับปีปัจจุบัน(ส่ง
มาปี62)   6.ท าใหม่หน้า5  ต้องเขียนลายมือเดียวกันท้ังฉบับ
  7.ขอใหม่แบบค าขอกู้ผ่านระบบ เพราะท่ีส่งมาไม่เห็น
การต๊ิกในข้อมูลประสงค์กู้เลยและเซ็นช่ือผู้กู้ในเอกสารด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.193
นางสาวสุกันยาวดี แย้มกระ
โทก

6111011446052

2ก.194 นางสาวอนุธิดา นามนนท์ 6111056990085
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐหมดอายุ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.195
นางสาวอมินทรา ธีระวรร
ประเสริฐ

6111056605048 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.196
นางสาวธัญญารักษ์ นาม
พันดุง

6211056605009
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7   2.ขอใหม่เอกสารพ่อเซ็นช่ือฉบับจริง  3.ขอ
ใหม่หนังสือเงินเดือนพ่อ เซ็นช่ือฉบับจริง   4.ท าใหม่หน้า5 
เขียนลายมือเดียวกันท้ังฉบับ  5.ขาดจิตอาสาอีก 12ช.ม (คิด
เวลาให้วันละไม่เกิน8ช.ม/วัน นศ.ระบุเวลาจิตอาสาวันละ
12ช.ม จึงถูกตัดเวลาออก)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.197
นางสาวธัญญลักษณ์ 
แน่นพิมาย

6111056990093
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ขนาดมาตรฐาน มาให้เรียบร้อย   
2.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.198 นางสาวชนิกานต์ พาระหาด 6111056990040 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.199 นางสาวกชกร กุลทอง 6111011446055 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

2ก.200 นางสาวปราณปรียา สนเล็ก 6211056990080
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขอใหม่บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีส่งมา
วันออกบัตรวันหมดอายุปีเดียวกันคือ2561 สรุปบัตร
หมดอายุเม่ือไรแน่/ กรณีจะเปล่ืยนคนรับรองใหม่ต้องท า
หน้าท่ี 5 มาใหม่ด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.201 นางสาวนริศรา สงวนงาม 6011056990040
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.202 นางสาวยุภาวรรณ บัวศรีภูมิ 6111056990109
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.203 นางสาวสุทธิดา อรัญมาลา 6111011470046
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่เกรดเซ็นช่ือด้วย  2.ขาดจิตอาสาอีก6 ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



46

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

2ก.204 นางสาวสายธาร ทองจันทร์ 6011056990036
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.205 นางสาวธณิดา จันทวี 6111011460086
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า 5/7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.206 นางสาวบุษราพันธ์ พลสว่าง 6111056990086
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. มาใหม่และเขียนจ านวนเงินกู้ยืม
ให้ครบถ้วน  2.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   3.ท าใหม่หน้า5 
เขียนข้อมูลท่ีอยู่พ่อให้ครบ  4.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.207 นางสาวจริดา อุระงาม 6111056990045
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขาดจิตอาสาอีก9 ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.208 นางสาววนิดา บุษยาตรัส 6111056605030
แก้ไข

เอกสาร

1.ท ามาใหม่ท้ังชุดแบบค าขอกู้ปี63 ให้เขียนโดยใช้กระดาษ
ด้านเดียว (ไม่ใช้กระดาษแบบหน้าหลังแผ่นเดียวตามท่ีส่ง
มา) และหน้า4 ลงช่ือผู้กู้และเขียนวันท่ี เดือนปีพ.ศ ใน
เอกสารด้วย    2.ขาดหน้า7   หมายเหตุ: ถ้ากู้คร้ังหน้า
เอกสารห้ามใช้เขียนหน้าหลัง รวมท้ังเอกสารจิตอาสาด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.209 นางสาวสุธาศิณี จึงแสนสุข 6111011470032
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า5 เขียนลายมือเดียวกันท้ังฉบับ และกรอก
ข้อมูลพ่อให้ครบ ไม่ได้ท างาน เขียนท่ีอยู่มาด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.210 นางสาวสุปริญญา ไม่วายมี 6111056990050
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ท าใหม่หน้า5 รับรองรายได้แม่ 
เขียนจ านวนเงินลงในเอกสารด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.211 นางสาวพรนภัส นิเลิศรัมย์ 6111056990027
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  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

2ก.212 นายปรัชญา เฉลิมมีกล 6211011660009
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.213 นายกวิน เอมโอด 6111056721146 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.214 นางสาวฐิติมน โพธิสาร 6111056990072
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7  2. ขอใหม่เกรดเซ็นช่ือด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.215 นางสาวสิรินรากร รัตนะวัน 6211056990009
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.216 นางสาวพัชรพร ปิยะวงษ์ 6111011460093 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  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

2ก.217 นางสาวกรรณิการ์ ปัดค า 6111011448078 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.218 นางสาวชลดา จันทกรณ์ 6111056990022
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดบัตรนศ.และบัญชีธนาคาร   2.ขาดหนังสือเงินเดือนพ่อ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.219 นายนพเกล้า ค าสด 6111011460006 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.220
นางสาวอัยยภัทร์ ไพศาลบุ
รมณี

6111011470034 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.221 นางสาวสุภัทรา ชมภูโกฐ 6011056990001
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  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

2ก.222 นางสาวปัทมพร โพธา 6011056990032 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.223 นางสาวพรนภา ส าเภานนท์ 6111011460025 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.224 นางสาวเกวลิน แสงเมือง 6111056990130
แก้ไข

เอกสาร

1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. มาใหม่และเขียนจ านวนเงินกู้ยืม
ให้ครบถ้วน  2.ขาดหน้า7   3.ขาดบัญชีธนาคาร   4.ขาด
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.225 นางสาวสลิณา ชัยจีน 6111011820023 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.226
นางสาวภัทรวรินทร์ ชาลีริ
นทร์

6011056721010 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



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

2ก.227 นางสาวปิญานัฐ ศรีโฉม 6011056990021
แก้ไข

เอกสาร
1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.   2.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.228 นางสาวปรียา งามวงศ์ 6111011448021
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ท าใหม่หน้า4 ลงช่ือผู้กู้แล้ว เขียนวันท่ี 
เดือน ปีในเอกสารให้ครบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.229 นายพัชรกัญญ์ บุญเชิด 6211056990081
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ท าใหม่หน้า8 ลงช่ือผู้กู้ใน
เอกสารด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.230 นางสาวฐิติยา พิกุล 6111056990076
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.231 นางสาวกนกวรรณ จินายะ 6011056990026
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.232 นางสาวธนัชพร ภูสีดิน 6011056721079

2ก.233 นางสาวภัทรียา กัปโก 6111056990118
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ท าใหม่หน้า4 ลงช่ือผู้กู้แล้ว 
เขียนวันท่ี เดือน ปีในเอกสารให้ครบ  3.ขาดบัตรนศ.   4.ขอ
ใหม่บัญชีธนาคารให้เห็นช่ือด้วยว่าธนาคารอะไร (ส่งมาไม่มี
ช่ือธนาคารระบุ)  5.ขาดใบมรณบัตรแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.234 นางสาวปภัสรา สีหาราช 6111011660007 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.235 นางสาวธัญวรัตน์ คงสิลา 6211056990095
แก้ไข

เอกสาร
1.แก้ไขท าจิตอาสาเพ่ิม 18ช.ม (ช่วยงานศพคนท่ีบ้านไม่ให้
ช.ม)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.236 นายจักรกฤษณ์ เย่ือสูงเนิน 6011011446002
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก 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

2ก.237
นางสาวจิตรกัญญา นนท์
แสง

6111011470056 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.238 นางสาวรัชนีกร สุภารส 6111056990039
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.239 นายวรานนท์ ค าแหวน 6111056160053
แก้ไข

เอกสาร

1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. มาใหม่และเขียนจ านวนเงินกู้ยืม
ให้ครบถ้วน   2.ท าใหม่หน้า4 ต๊ิกข้อมุลให้ครบถ้วน ลงช่ือผู้กู้
ให้ครบ เขียนวันท่ีเดือนปีในเอกสาร  3.แก้ไขในระบบ
e-studentloan จะกู้ค่าครองชีพ ต้องกาเคร่ืองหมายค่า
ครองชีพ เซ็นช่ือผู้กู้ แล้วprintมาส่งใหม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.240 นางสาวภณิดา ทองแม้น 6211056990068
แก้ไข

เอกสาร

1. ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน   2.ขอ
ใหม่หน้า5 เอกสารฉบับเซ็นลายมือจริง  3.ขอใหม่หน้า7 
ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  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

2ก.241
นางสาวกัญญารัตน์ นาม
โคตร

6111011448001
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดเอกสารหน้า3   2.ขอใหม่ใบมรณบัตรพ่อ นศ.เซ็นช่ือ
ด้วย  3.ท าใหม่หน้า5 เขียนจ านวนเงินรายได้แม่ในเอกสาร
ด้วย   4.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.242 นางสาวรุ่งนภา ยอดสุวรรณ์ 6011011445039
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

2ก.243 นางสาวปิยะธิดา พ.ศ.สร 6111056990103
แก้ไข

เอกสาร

1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย    2.ขาดบัตรนศ.   
3.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลพ่อและแม่ลงในช่องของพ่อแม่
เท่าน้ัน ช่องผู้ปกครองไม่ต้องเขียน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.244 นางสาวสมัชญา ปานค า 6111056990056
แก้ไข

เอกสาร

1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย  2.ขอใหม่หน้า7 
ฉบับจริง   3.ขาดบัญชีธนาคาร   4.ขาดบัตรประชาชนแม่  
5.ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.245
นางสาวจีรนันทน์ โชคบรร
ฑิต

6211056990012
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.246 นางสาวอัศรัญญา ฝ่ายสงฆ์ 6111011460072
นักศึกษา

ไม่กู้
สละสิทธ์ เขียนค าร้อง18.8.63

2ก.247 นายธีรนัย ด่ิงแก้ว 6111011448040
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า 4 ต๊ิกข้อมูลให้ครบ และลงช่ือผู้กู้ เขียนวันท่ี 
เดือน ปีในเอกสารให้ครบ   2.ขาดหน้า8   3.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.248 นายพิษณุ ศรีโยธี 6111056721067
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. และเขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบถ้วน   2.ขาดหน้า7/8    3.ขอใหม่ทะเบียนบ้านนศ.
เซ็นช่ือด้วย   4.ขาดบัญชีธนาคาร  5.ขอใหม่ทะเบียบ้านแม่ 
เซ็นช่ือด้วย  6.ขาดหน้า5 และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ   7.ขาดจิต
อาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.249 นางสาวจิราภรณ์ แก้วภู 6111056990096
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ. และเขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบถ้วน   2.ขาดหน้า7    3.ขาดบัญชีธนาคาร   4.ขาดจิต
อาสาอีก13 ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.250 นางสาวนฤมล ศรีบุญ 6011011470027

2ก.251 นางสาวยุภาพร โสสีทา 6111011446039
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.252 นายธีรศักด์ิ พุทธวงศ์ 6011011460004

2ก.253 นางสาววิชุอร ภิบาลสิงห์ 6111056990102 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.254 นางสาวคัทลียา ประวิเศษ 6111056990094
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า5 และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ   2.ขาดจิตอาสาอีก5 ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  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

2ก.255 นางสาวกัญญารัตน์ ป้ันลาภ 6011056605022
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.256 นางสาวสุธิดา สีบาล 6011056990013
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.257 นางสาวอักษรา บรรเทา 6111056990080 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.258 นางสาวปิยะณัฐ แคนคง 6111056990124 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.259 นางสาวญาดารัตน์ แสงใส 6111011446004
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.260 นางสาวนภาพร บุญสอน 6111056731002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขอใหม่เกรดทุกเทอม   3.ขาดแบบค าขอกู้
ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.261 นางสาวดุจจา ค าผุย 6111011445100
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.262 นางสาวธนพร ทีสระคู 6111056990023 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.263 นางสาวนริศรา แสงมูล 6011056990017
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.264
นางสาวเปรมกมล จันทร์
ขาว

6211011320009 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

2ก.265 นางสาวฑิตยา มณีฉาย 6011056990050
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ท าใหม่หน้า5 เขียนลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.266
นางสาวไอลดาย์ วินทะ
สมบัติ

6011056990052
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.267 นางสาวณัฐธิดา ภักดีก าจร 6111056990068
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.268 นางสาวสุภัชชา กาฬหว้า 6011056990006
แก้ไข

เอกสาร

1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย  2.ขาดหน้า7/8/9  
 3.ขาดบัตรนศ.และบัญชีธนาคาร   4.ขาดเอกสารแม่   5.
ขาดเงินเดือนแม่   6.ขาดใบมรณบัตรพ่อ  7.ขอใหม่เกรดทุก
เทอม  8.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.269 นางสาวศิริลักษณ์ สวัสด์ิผล 6211056990037 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

2ก.270 นางสาวสุฟ้า ธานีวรรณ 6111011820018 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.271 นางสาวธิดารัตน์ โสมะเกตุ 6211056990045
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.272 นางสาวนัสจิรานันท์ สุขบรม 6211011460081
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7   2.ขอใหม่บัตรประชาชนพ่อฉบับลายเซ็นจริง 
 3.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนพ่อเซ็นช่ือรับรองด้วย  4.ขอใหม่
หน้าท่ี5 ฉบับลายซ็นจริง และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐฉบับลายเซ็น
จริง  5.ขอใหม่เกรดเซ็นช่ือด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.273 นางสาวนริศรา สมบัติมาก 6111056990048
แก้ไข

เอกสาร

1. ท าใหม่หน้า1 เขียนข้อมูลหัวเอกสารให้ครบและติดรูปนศ.
  2.ขาดหน้า7   3.ท าใหม่หน้า9 แผนผังใช้การวาด  4.ขาด
บัญชีธนาคาร   5.ขอใหม่ทะเบียนบ้านแม่เซ็นช่ือด้วย  6.
ขาดหน้า6 และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ   7.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



61

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

2ก.274 นางสาวศุภนุช ค าศิลา 6211056990007
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ขอใหม่แบบค าขอกู้ผ่านระบบ
e-studentloan เซ็นช่ือผู้กู้ด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.275 นางสาวชลลดา ภูยาดาว 6111011460094
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.276
นางสาวศิริภัทราณ์ โคตร
ค าหาญ

6211056990013
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.277 นางสาวจิรวรรณ ซามาตย์ 6111056721025 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.278 นางสาวเบญจพร ค าพิลา 6111056990117
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



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

2ก.279 นางสาวพัชรี กวงแหวน 6011056990023
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.280 นางสาวเกวลิน พุฒหอม 6211056990079
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 11.30  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.281 นางสาวเกวลิน อมแย้ม 6011056990041
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.282 นางสาวสุวกุล ป่ินเงิน 6111011448004
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.283 นางสาววิภานันท์ ค าพรหม 6011011806007
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขาดเอกสารพ่อ   3.บัตรประชาชนแม่
หมดอายุ   4.ขาดหนังสือเงินเดือนพ่อ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



63

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

2ก.284 นางสาวอนันตญา ไชยชนะ 6011056990005
แก้ไข

เอกสาร
1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย   2.ขอใหม่หน้า7 
ฉบับจริง  3.ขาดจิตอาสาอีก7 ช.ม (ส่งมา29ช.ม)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.285 นางสาวเมธิตา ผาสุข 6011011446027
แก้ไข

เอกสาร
1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย   2.ขาดหน้า7    3.
ขาดบัญชีธนาคาร   4.ขาดใบมรณบัตรแม่   5.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.286 นางสาวปาณิศา สุดหา 6111056721057 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.287 นางสาวศศิมาพร ศิริศักด์ิ 6111056990019
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดบัตรนศ.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.288 นางสาวสุทิลาวัลย์ รอดไพรี 6011056990025
แก้ไข

เอกสาร

1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย  2.ขาดหน้า5 และ
บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ   3.ขาดหน้า7   4.ขอใหม่เกรดทุกเทอม
เซ็นช่ือด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



64

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

2ก.289 นางสาวมินลนี ชนม์ญาน 6111056990036
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.290 นางสาวณัฐกาญจน์ กุณาตรี 6011056721007 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.291 นางสาวศยามล เพลินจิตร 6111056605010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือเงินเดือนพ่อและแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.292 นางสาวนิกาญา วรนันสิทธ์ิ 6111056990013
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ขาดบัตรนศ.และบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.293 นางสาวสุรางคนา ใจการ 6111056990002
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.แก้ไขแบบค าขอกู้ผ่านระบบ 
นศ.จะกู้ค่าครองชีพไม่ได้ เพราะรายได้รวมเกิน360,000 
(พ่อ195,600  แม่185,748  รวม 381,348บาท)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



65

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

2ก.294 นายสราวุฒิ ก๋ารินทร์ 6011056605015
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดทะเบียนบ้านแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.295 นายจตุรภัทร ผัดหน้า 6111056990003
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.296 นายเกริกระวี ศรีสุข 6111011445037
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขาดทะเบียนบ้านแม่  3.ท าใหม่หน้า5 
เขียนลายมือเดียวกันท้ังฉบับ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.297 นางสาวเจนจิรา สุมาลัย 6111056605013
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดจิตอาสา33 ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.298 นางสาวศิวรักษ โกมลสินธ์ 6111011445034
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน  2.ขอใหม่
หน้า7 ฉบับจริง   3.ขาดทะเบียบบ้านย่า  4.ขาดแบบค าขอ
กู้ผ่านระบบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



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

2ก.299 นางสาวปุณยาพร ลมลอย 6111011446030

2ก.300 นางสาววราภรณ์ รอดสถิตย์ 6211011460023
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7   2.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลของพ่อและแม่ลง
ในเอกสารด้วย แม่ไม่ได้ท างานไม่รายได้ต้องระบุ เขียนท่ีอยู่
ในเอกสารด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.301 นางสาววิริยา พูนเพ่ิม 6111011446005
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขาดบัตรนศ.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.302 นางสาวพิชญาภัค เสรีสวัสด์ิ 6111011820050
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า7   2.ขาดแบบฟอร์มกรอกบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม เขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้วย
(ส่งมามีแต่หลักฐานรูปถ่าย)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.303 นางสาวปัทมารัตน์ สุพสอน 6011056605014
แก้ไข

เอกสาร

1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย  2.ท าใหม่หน้า9 
เซ็นช่ือผู้กู้ด้วย   3.ขอใหม่ใบมรณบัตรพ่อ นศ.เซ็นช่ือด้วย  
4.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



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

2ก.304 นางสาวกิติยาภรณ์ ปรีชา 6111011806042
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.305 นางสาวปัทมาวรรณ นันชม 6011056721071
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนข้อมูลเคยกู้ยืมและจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบถ้วน   2.ท าใหม่หน้า5  เขียนข้อูลเฉพาะพ่อและแม่ 
ข้อมูลนศ.ไม่ต้องเขียนในเอกสาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.306
นางสาวพีรยา ค าเพราะ
โสตร์

6111011445098
แก้ไข

เอกสาร

1. ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบและติดรูปนศ. 
  2.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  3.ขาดทะเบียนบ้านนศ.  4.ท า
ใหม่หน้า5  เขียนข้อมูลรับรองรายได้พ่อคนเดียว ไม่ต้อง
กรอกข้อมูลแม่

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.307 นางสาวศศิวิมล เพชรต่ิง 6111056605016
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดจิตอาสาอีก12 ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.308 นางสาวณิชนันท์ บุญส่ง 6111056990081
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7  2.ขาดบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.309 นางสาวธนัชชา เรืองค า 6011056990035 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.310 นางสาวเจนจิรา เจริญแพทย์ 6111056990071
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดบัตรนศ.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.311
นางสาวจุฑารัตน์ เรือง
พรหม

6111011460100
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.312 นางสาวพฤศจิกา เสนานุช 6011011445001
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  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

2ก.313 นายรุ่งโรจน์ สุขเฉลิม 6011056721018
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่ทะเบียบบ้านพ่อฉบับเซ็นลายมือจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.314 นางสาวมัทรียา ขอเจียม 6011056605011 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.315 เด็กหญิงนันจา วงษ์ศรีดี 6111011820054 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.316 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบุญเพ็ง 6111011820058
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1  เขียนข้อมูลเคยกู้ยืมและจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบถ้วน  2.ขาดเกรด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.317 นางสาวสิรินทรา ผลจันทร์ 6211056990052
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



70

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

2ก.318
นางสาวกมลทิพย์ ขันตยา
ภรณ์

6111056160023
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดบัตรนศ.   2.ขาดเกรด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.319 นางสาวใบเงิน อรชร 6111056160057
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนข้อมูลเคยกู้ยืมและจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบถ้วน  2.ขาดหน้า7    3.ท าใหม่หน้า5 เอกสารห้ามมี
รอยลบ   4.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.320 นายภาณุวัฒน์ นนทารักษ์ 6111056605017
แก้ไข

เอกสาร

1.ขาดหน้า5  และบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ   2.แก้ไขใบผ่านระบบ
e-studentloanท่ีส่งมาเห็นไม่ชัดเจนว่า นศ.กู้ค่าครองชีพ
หรือไม่ให้ print มาส่งใหม่    3.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.321 นายวุฒิพงษ์ เนียมขันธ์ 6111011820061
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7    2.ขอใหม่ทะเบียบบ้านแม่ (ส่งมาผิดใบช่ือน
ศ.)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.322 นายสุทธิเดช เอ่ียมกล่ิน 6111011445042
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



71

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

2ก.323 นายรฐนนท์ ราชเดช 6011011460023

2ก.324 นายมังกร ร่ืนรมย์ 6111056721117
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า8   2.ขอใหม่เอกสารแม่เซ็นช่ือลายมือแม่   3.
ขาดเกรดทุกเทอม  4.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.325 นางสาวอาทิตยา ส่วนลา 6111011470035
แก้ไข

เอกสาร
1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย   2.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.326 นางสาวทิพย์สุดา ปานมา 6111056990073
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7    2.ขอใหม่บัญชีธนาคาร (ส่งมาผิดแบงค์)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.327 นางสาวปิยธิดา ทองดี 6111056990026
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลท้ัง
พ่อและแม่ แม่ไม่ได้ท างานไม่รายได้ต้องระบุ และเขียนท่ีอยู่
ด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



72

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

2ก.328 นางสาวสโรชา ยอดย่ิง 6111011448032
แก้ไข

เอกสาร

1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน   2.ขาด
หน้า5   3.ขอใหม่เกรดเซ็นช่ือด้วย   4.แก้ไขในระบบ
e-studentloan จะกู้ค่าครองชีพ ต้องกาเคร่ืองหมายค่า
ครองชีพ ลงช่ือผู้กู้ด้วย และprintมาส่งใหม่   5.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.329 นางสาวณัฐริกา สุขส าราญ 6211011460010
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 เขียนข้อมูลเคยกู้ยืมและจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบถ้วน   2.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.330 นางสาวมุทิตา บุญวงศ์ 6211056990039
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.331 นางสาวชญานี คงแจ่ม 6111056990010
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดบัญชีธนาคาร   2.ขอใหม่เกรดทุกเทอมเซ็นช่ือด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย



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

2ก.332 นางสาวธิดารักษ์ ชุมพลรักษ์ 6111056990024
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดทะเบียนบ้านนศ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.333 นางสาวหรรศมน สิทธะเมธา 6111056160098

2ก.334
นางสาวศิริญญา ชัยงาม
เมือง

6011056605006
แก้ไข

เอกสาร
1. ท าใหม่หน้า1 ติดรูปนศ.ให้เรียบร้อย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.335 นายอัครศิลป์ จันทะคูณ 6011056731009

2ก.336 นายอนพัทย์ โยธี 6011056721106 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.337 นายธนวัฒน์ อาจปาสา 6111011470044 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

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

2ก.338 นางสาวสุชานาถ น่ิมคง 6111011448017
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7/8/9   2.ท าใหม่หน้า5 เขียนข้อมูลแม่คนเดียว
ในเอกสาร (ม่ต้องเขียนนศ. พ่อ ผู้ปกครอง)   3.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.339 นางสาววาสนา พงษ์ธนู 6111011445057
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ขอใหม่เกรดทุกเทอมเซ็นช่ือ
ด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.340
นางสาววริศรา ภักดีวนิช
พงค์

6111011806034

2ก.341 นางสาวปลายฟ้า แหวนวงษ์ 6111011445030
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขาดบัตรนศ.

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.342
นางสาวเหมือนฝัน จินดา
รักษ์

6111011446049
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่บัญชีธนาคารเซ็นช่ือด้วย  2.ท าใหม่หน้า5 เขียน
จ านวนเงินรายได้พ่อและแม่ลงในเอกสารด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



75

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

2ก.343 นางสาวธนาภา ม่วงงาม 6211056990069
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง   2.ท าใหม่หน้า5 เขียนลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ   3.ขาดเกรด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.344 นางสาวจุฑามาศ มีมาก 6011056990020

2ก.345
นางสาวสุพรรณณิการ์ 
สละภัย

6111056605008 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.346
เด็กหญิงวรรณนภา 
เสมสวัสด์ิ

6011011445042
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

2ก.347 นางสาวศศิวิมล วงศ์สวัสด์ิ 6011056721104 เอกสารครบ
 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศข้อ 2 มาตามวัน
เวลานัด

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



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

2ก.348 นางสาวกุลชา แสนภักดี 6111056721093
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่บัญชีธนาคารเซ็นช่ือด้วย   2.ขาดบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.349 นางสาวกิตตินภา ขูทก 6111056721121
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 เขียนข้อมูลเคยกู้ยืมและจ านวนเงินกู้ยืมให้
ครบถ้วน

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.350 นางสาวชุติมา ขันใส 6011056605002
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า5

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.351 นางสาวทัตพร แก้วน่ิม 6011056721037
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือเงินเดือนบ านาญพ่อ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.352 นางสาวธนวรรณ สุพาที 6111056160046 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



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

2ก.353
นางสาวนภัสวรรณ ทรง
เดชะ

6111011470021
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดบัญชีธนาคาร  2.ขอใหม่เกรดเซ็นช่ือด้วย  3.ขาดจิต
อาสาอีก21 ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.354 นางสาวชนกสุดา ผลย่ิง 6011011446028
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7  2.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.355 นางสาวฟ้าใส ละอาด 6111011460047 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

2ก.356
นางสาวธันย์ชธรณ์ เอ่ียม
ประเสริฐ

6111056990042
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขาดจิตอาสาอีก21 ช.ม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.357 นางสาวหทัยกาญจน์ สุภศร 6111056721043 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



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

2ก.358
นางสาวปภาวรินท์ แก่น
จันทร์

6111056990028

2ก.359 นางสาวณัฐธยาน์ โสภาภาค 6111056605011
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า8/9   2.ขาดบัตรนศ.   3.ขาดจิตอาสา

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.360 นายวิทิต ขุนศรี 6011056605001
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า5 เขียนลายมือเดียวกันท้ังฉบับและห้ามมีรอย
ลบ

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.361 นายซุลกิบลี วาหนิ 6011011836014

2ก.362 นางสาวโซไรฎา บิลเหล็บ 6011011806015
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขาดบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.363 นางสาวเจนสุภา อ่างแก้ว 6011011820013
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขอใหม่บัญชีธนาคาร (ส่งมาผิด
แบงค์)

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด

ไม่ได้ด าเนินการตามรอบเวลาท่ีก าหนด



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

2ก.364 นางสาวรูมัยยะ สุนันทวงศ์ 6111056990067
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.365 นางสาวณิศรา วงศ์ถาวรจิตร 6011011820012
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ขอใหม่หนังสือเงินเดือนฉบับ
จริง หรือส าเนาเซ็นช่ือรับรองมาด้วย

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.366 นางสาวนริศรา แก้วคง 6111011448070
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.367 นางสาวไอลดา หลงเก็ม 6111056990078
นักศึกษา
ส่งเอกสาร
หลังก าหนด

ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE



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

2ก.368 นางสาวอภิชญา เพชรขัน 6211056990040
แก้ไข

เอกสาร
1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.369
นางสาวอัยเซาะห์ เฮ็งตา
แกะ

6111056990079

2ก.370 นายอันวา กาเดร์ 6011056605012
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า8/9  เซ็นลงช่ือช่องผู้กู้ในเอกสารด้วย  2.ขาด
บัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.371 นางสาวญาณี หวังประพิณ 6211056990056
แก้ไข

เอกสาร
1.ท าใหม่หน้า1 เขียนจ านวนเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน  2.ขอใหม่
หน้า7 ฉบับจริง

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.372 นางสาวณัฐริกา กล้ิงทะเล 6011056721021 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

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

2ก.373
นางสาวสรัญญา ประเสริฐ
ศรี

6111011660016
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7   2.ขาดบัญชีธนาคาร

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.374 นายอนุชา แสงจันทร์ 6011056160021
แก้ไข

เอกสาร

1.ขอใหม่หน้า7 ฉบับจริง  2.ท าใหม่หน้า2 เขียนข้อมูลแม่ 
ช่ือ นามสกุล ตามระบุในหนังสือเดินทาง  3.ขอส าเนา
หนังสือเดินทาง(passport)ของแม่  4.ท าใหม่หน้า5 เขียน
ข้อมูลแม่ลงในเอกสารด้วย ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ 
ระบุท่ีอยู่ลงในเอกสารด้วย  5.ขอใหม่เกรดทุกเทอม

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย

2ก.375 นางสาวธนพร ขจรไพศาล 6111056721140 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

2ก.376 นางสาวชุติมณฑน์ แก้วยวน 6011011445022
แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหน้า7

 นัดนักศึกษา
ด าเนินการเอกสาร

เทอม 1/63
วันท่ี 18  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีห้อง 11304  
อาคาร 11 ใน
มหาวิทยาลัย


