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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

รายใหม่.2
นายชนม์พศุตม์ ผล
แก้ว

6111011570040
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อท่ี 14 ไม่กรอกรายได้ของผู้ปกครอง (เขียนส่งใหม่)  
2. หน้าท่ี 5  ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ ข้อมูลบิดา-
มารดา ไม่ต้องกรอก  3. หน้าท่ี 6 บอกสาเหตุด้วย ท าไมถึงอยู่กับ
ผู้ปกครอง (แม่เล้ียง)  4. ส่งส าเนาใบประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านของแม่เล้ียงใหม่ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยเจ้าของ
เอกสาร  5. ส าเนาใบมรณบัตรและส าเนาใบหย่า ขาดลายมือช่ือ
รับรองส าเนา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.3 นางสาวณฐิกา พุฒิมา 6111011480005
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 4  ไม่ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี (ส่งใหม่)  2. ส าเนา
บัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา ขาดลงลายมือ
รับรองส าเนา (ส่งใหม่)  3. ผลการเรียน ขาดลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.4 นางสาวณิชา แซ่ว้าน 6211056725012
แก้ไข

เอกสาร
1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.5 นางสาววิภาดา ใยธา 6211056990062
แก้ไข

เอกสาร

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกสถานท่ีท างานของ
นักศึกษา   2. ขาดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 3. ขาดผลการเรียนทุกภาคเรียน จนถึงภาคเรียนท่ี 2/2562  4. 
ปร๊ินแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนการศึกษาฯ ส่งใหม่

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.6 นายกฤติธี ชูปาน 6211056160064
แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา   2. ผลการ
เรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.7
นางสาวศิรินันท์ 
อินทรโชติ

6111011814003
แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.8
นางสาวกิติญา มี
สาระภี

6211011767018
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 7 และ 8  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ (ส่งใหม่)   2. 
หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว ให้กรอกด้วยลายมือเดียวกัน
ท้ังฉบับ และห้ามมีรอยลบ ขีด ฆ่า  3. หน้าท่ี 9 วาดแผนผังแสดง
ท่ีต้ังบ้านให้ละเอียด (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.9 นางสาวปวีณ์นุช บุญวัง 6211011796019
แก้ไข

เอกสาร
1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ัง
ฉบับ

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.10
นางสาวกษมา เจริญ
สิทธ์ิ

6211011320025
แก้ไข

เอกสาร
1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12  ไม่กรอกข้อมูลตัวเอง

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.11 นางสาววรณัน แก้วสุข 6111011445006
แก้ไข

เอกสาร
1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวไม่ต้องกรอกสถานท่ีท างานของ
นักศึกษา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.12
นางสาวณัฐณิชา จร
ผักแว่น

6111011809028
แก้ไข

เอกสาร
1. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.13 นางสาวกรกช บุตรแก้ว 6111011445054
แก้ไข

เอกสาร
1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวฉบับจริง

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.14 นางสาวอรธีรา นิธิกุล 6011011796003
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 9 และ 10  ไม่กรอกรายได้ของบิดา-มารดา   2. 
หน้าท่ี 3 ข้อ 12. ไม่กรอกข้อมูลพ่ีน้อง   3. ขาดหนังสือแสดงความ
คิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.15
นางสาวณัฏฐ์ชุดา 
นลินโชติพงศ์

6111011540038
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 7และ 8  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ (ส่งใหม่)   2. 
หน้าท่ี 3  ข้อ 12  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์   3. หนังสือรับรอง
รายได้ครอบครัว กรอกท่ีอยู่ของผู้ท่ีรับรองรายได้ไม่ถูกต้อง (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.16
นางสาวธนพร สร้อย
สิงห์ทอง

6211011553045
แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  2. ผลการเรียนขาดลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 8.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.17
นางสาวสุชัญญา จัน
ทานี

6111011320012
แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  2. ผลการเรียนขาดลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.18
นางสาวภัคจิรา คช
รักษ์

6211011510028
แก้ไข

เอกสาร
1. หน้าท่ี 3 ข้อท่ี 12 และ 13 ไม่กรอกข้อมูลพ่ีน้อง  2. ขาดความ
คิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.19
นายพรหมพิริยะ 
เรือนจ ารูญ

6211056721103
แก้ไข

เอกสาร
1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง   2.
 ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.20
นางสาวทิชากร เพ็ง
พุฒ

6111011660006
แก้ไข

เอกสาร
1. แบบค าขอกู้ผ่านระบบ E-stu  แก้ไขเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
 4 ปี  ไม่ใช่ 3 ปี

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.21
นางสาวเพชรรัตน์ โชติ
เชาวน์ชวลิต

6211056721010
เอกสาร
ครบ

 นัดนักศึกษาพบท่ีโต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 อาคาร 3 ในมหาวิทยาลัย วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

รายใหม่.22
นางสาวคันธารัตน์ 
แผ่นจันทร์

6211056990063
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 กรอกข้อมูลพ่ีน้องให้ครบ 2 คน  2. หนังสือรับรอง
รายได้ครอบครัว ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ   3. ขอ
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง   4. 
ส าเนาผลการเรียนขาดลายมือช่ือรับรองส าเนา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.23
นางสาวกฤติมา 
ป่ินแก้ว

6211011820041
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12 และ 13  กรอกข้อมูลพ่ีน้องให้ครบ 5 คน   2. 
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกสถานท่ีท างานของ
นักศึกษา  3. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ฉบับจริง   5. ขาดจิตอาสา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย



5

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.24
นางสาวพรนภัส บุญ
ลาโภ

6211011820023
แก้ไข

เอกสาร

1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง  2. 
บันทึกแบบค าขอกู้ผ่านระบบ E-stu  ปร๊ินส่งใหม่  3. ขาดส าเนา
บัตรผู้บริจาคโลหิต

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.25
นางสาวทัศนีย์ กว้าง
นอก

6211011820024
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2  ข้อท่ี 7 ถึงข้อท่ี 10  กรอกข้อมูลให้ครบ (ส่งใหม่)  2. 
หน้าท่ี 3 ข้อ 12-13  กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ (ส่งใหม่)  3. 
หนังสือรับรองรายได้ไม่กรอกข้อมูลของมารดา(ส่งใหม่)  4. ขอ
หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง  5. ผลการ
เรียนขาดลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)  6. แบบค าขอกู้ผ่าน
ระบบ E-stu  ไม่กรอกข้อมูลบิดา-มารดา (บันทึกส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.26
นางสาวสุภิรัตน์ 
ธรรมดาชัย

6211056990054
แก้ไข

เอกสาร

1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง  2. 
วาดแผนท่ีบ้านส่งใหม่  3. แบบค าขอกู้ผ่านระบบ E-stu  ไม่กาค่า
ครองชีพ (กู้ค่าครองชีพด้วยหรือไม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.27
นางสาวจุฑารัตน์ หิม
คุณ

6111011804038
แก้ไข

เอกสาร
ขอพบนักศึกษา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.28
นายพงศภัค เสนาะ
กรรณ์

6111011570042
แก้ไข

เอกสาร
1. ส าเนาเอกสารของบิดาต้องรับรองส าเนาด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงิน
 (ส่งใหม่)   2. ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย



6

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.29 นายปรีชา อุดาวงค์ 6111056724001
แก้ไข

เอกสาร
1. ส่งรูปถ่ายท่ีพักใหม่

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.30
นายกิจณพัฒน์ โชติ
กายวงศ์

6011011553026
แก้ไข

เอกสาร
หน้าท่ี 2 ข้อท่ี 9-10 ไม่กรอกรายได้บิดา-มารดา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.31
นางสาวยสวัสร์ ชุติ
วิสิฐรติกุล

6111011480021
แก้ไข

เอกสาร
1. ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมใหม่  1 กิจกรรม

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.32 นางสาวธนิตา จันทน 6011056724013
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 7 ถึง ข้อ 11  กรอกข้อมูลให้ครบ (ส่งใหม่)  2. 
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกท่ีอยู่ของบิดา ห้ามมี
รอยลบ ขีด ฆ่า  3. บัตรประชาชนหมดอายุ   4. แบบค าขอกู้ยืม 
ผ่านระบบ E-stu  ไม่กาค่าครองชีพ (กู้ด้วยหรือไม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.33
นางสาวชนกสุดา ทุม
โยมา

6211056990047
แก้ไข

เอกสาร
1. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย



7

ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.34 นางสาวนิศาชล เช้ือชา 6211011320030
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 1 ข้อ 1 กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ (ส่งใหม่)   2. หนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัว ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ  3. 
หน้าท่ี 8-9  ขาดลงลายมือช่ือนักศึกษา (ส่งใหม่)  4. ขาดส าเนา
บัตรนักศึกษา  5. ผลการเรียนขาดลงลายมือรับรองส าเนา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.35
นางสาวปทุมรัตน์ 
แสงทึม

6211011820045
แก้ไข

เอกสาร
1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.36
นางสาวภิญญดา 
หอมสะอาด

6111056990065
แก้ไข

เอกสาร

1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง   2.
 ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา  3. ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว 
และส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้   4. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.37
นางสาวนพมาศ อิส
สอาด

6111011809005
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี ติดรูปถ่ายนักศึกษา กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ (ส่งใหม่)  2. 
หน้าท่ี 3 ข้อ 12-13 กรอกข้อมูลพ่ีน้องให้ครบ 3 คน  (ส่งใหม่)  3. 
หน้าท่ี 4 ลงลายมือ วันเดือนปี ให้สมบูรณ์ (ส่งใหม่)  4. หนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกผู้ปกครองของผู้กู้ยืม (เขียนส่ง
ใหม่)  6. ขาดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา  7. 
แก้ไข แบบค าขอกู้ยืมเงิน ในระบบ E-stu  เวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร 4 ปี

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.38 นางสาวรุ่งนภา ทองสุข 6211011806033
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อ 13 ไม่กรอกข้อมูล   2. หนังสือรับรองสถานภาพ
ครอบครัว แก้ไข โดยมีความสัมพันธ์เป็น มารดา  3. ขาดความ
คิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.39 นางสาวคชารี สะราวัล 6111056160028
แก้ไข

เอกสาร

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่กรอกข้อมูลของบิดา  2. ขาด
หนังสือรับรองเงินเดือนของมารดาจากห้องสมุดวัดราชโอรส  3. 
ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.40
นางสาวสุภาภรณ์ 
วิจิตร

6111056160029
แก้ไข

เอกสาร

1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง   2.
 ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)  3. ขาด
ส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ครอบครัว

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.41
นางสาวกัญณิญาภรณ์
 หนองบุญ

6211011448051
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 มข้อ 9และ10 ไม่กรอกสถานศึกษาของบิดา-มารดา 
กรอกให้สมบูรณ์ (ส่งใหม่)   2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว 
ห้ามมีรอยลบ ขีด ฆ่า

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.42
นางสาวมณีรัตน์ สาย
ทองทวี

6211011820006
แก้ไข

เอกสาร
1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.43
นางสาววรินทร 
ปุณณภพวัฒนา

6211011796012
แก้ไข

เอกสาร
1. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)   หน้าท่ี 3 
ข้อ 12 ไม่กรอกข้อมูลพ่ีน้อง

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.44 นางสาวฐิติรัตน์ ผลงาม 6211011801005
แก้ไข

เอกสาร

1. ขาดสลิปเงินเดือนของบิดา   2. ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา
ต้องรับรองส าเนาด้วยหมึกสีน้ าเงิน (ส่งใหม่)   3. กิจกรรมบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ขาดรูปถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรอง
กิจกรรม

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.45
นางสาวอริสรา คล้าย
สุบรรณ

6111011491025
แก้ไข

เอกสาร
1. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา  2. กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ขาดรูปถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.46
นายจีระยุ ธรรมประ
โชติ

6211056724025
แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดหน้าท่ี 3  2. ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว  3. แบบ
ค าขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ E-stu  ไม่กรอกช่ือ นามสกุล (ปร๊ินส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.47
นางสาวเพ็ญวสุ นาม
สนธิ

6111056724016
แก้ไข

เอกสาร
1. หน้าท่ี 2 ข้อ 7  ไม่กรอกได้รับการอุปการะด้านการเงินจากใคร 
 และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกัน

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.48
นางสาวณัฐพร ดิษย
บุตร

6111011470053
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 กรอกให้ 7 ให้สมบูรณ์ (ส่งใหม่)  2. หน้าท่ี 3 ข้อ 
12-13  กรอกจ านวนพ่ีนองให้ครบ 3 คน (ส่งใหม่)  3. ขาดหนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัว  4. ขาดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.49
นางสาวขัติยาภรณ์ 
อะมุตะคุ

6211011570018
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ไม่กรอกข้อ 7-8 (ส่งใหม่)  2. หน้าท่ี 3  ข้อ 12 กรอก
จ านวนพ่ีน้องให้ครบ (ส่งใหม่)  3. หน้าท่ี 4 ไม่ลงช่ือ  วัน เดือน ปี 
(ส่งใหม่)  4. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกสถานท่ี
ท างานของนักศึกษา / ไม่กรอกข้อมูลท่ีอยู่ของมารดา (ส่งใหม่)   5.
 ขาดหนังสือรับรองรายได้ของบิดา จากบริษัทเดินรถ   6. ขาด
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา  7. รูปถ่ายบ้าน / 
แผนท่ีบ้าน  ลงลายมือให้เรียบร้อย (ส่งใหม่)   8. ขาดส าเนาบัตร
นักศึกษา  9. ขาดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ปี 2563

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.50
นายรัฐศาสตร์ บุตร
คาม

6111056160094
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 9 ไม่ต้องกรอกข้อมูลของบิดา  ข้อ 11  บิดาถึงแก่
กรรม ไม่ใช่ แยกกันอยู่ (ส่งใหม่)  2. หน้าท่ี 3 ข้อ 12 กรอกจ านวน
พ่ีน้องให้ครบ 3 คน  3. หน้าท่ี 5 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว 
ไม่ต้องกรอกข้อมูลของบิดา และเปล่ียนผู้รับรองรายได้ ท่ีเป็น
ข้าราชการ หรือดูจากหมายเหตุ  พร้อมแนบส าเนาบัตรผู้รับรอง
รายได้ฯ  4. ส่งเอกสารของมารดาใหม่  5. กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ขาดภาพถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.51
นางสาวณัฏฐธิดา พร
เจริญวิวัฒน์

6111056160139
แก้ไข

เอกสาร
1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12-13  กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ 3 คน

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.52
นางสาวศตพร 
คชาภรณ์สุวรรณ

6211011802004
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ไม่กรอกรายได้ของบิดา-มารดา (ส่งใหม่)  2. ขาด
หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดาจาก ส.ไพโรจน์อะไหล่ยนต์  3. 
ขาดหนังสือรับรองรายได้ของมารดาจากผู้ว่าจ้างขายของ

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 10.30  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.53 นางสาวนภัฏสร กุสโร 6111011940034
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12-13  กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ   2. หน้าท่ี 9 
วาดแผนผังท่ีอยู่ส่งใหม่  3. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนา (ส่งใหม่)   4. ปร๊ินแบบยืนยัน ผ่านระบบ E-stu  ส่งใหม่

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.54
นางสาวอรณิชา พล
แหลม

6211056605026
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2  ข้อ 7 ไม่กรอกการได้รับอุปการะจากใคร  2. หน้าท่ี 3
 ข้อ 12 ไม่กรอกจ านวนพ่ีน้อง   3. ขาดหนังสือแสดงความคิดเห็น
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา   4. ขาดรูปถ่าย และแผนผังท่ีพักของบิดา-
มารดาท่ี กทม.  5. ผลการเรียนขาดลงลายมือรับรองส าเนา (ส่ง
ใหม่)  6. ส่งแบบยืนยันในระบบ E-stu ใหม่ แก้ไข เวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร 4 ปี ไม่ใช่ 2 ปี   7. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ขาด
ภาพถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.55 นายอลังการ อังคุระษี 6111011814007
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12  ไม่กรอกจ านวนพ่ีน้อง  2. หนังสือรับรอง
รายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกข้อมูลของบิดา-มารดา   3. รูปถ่าย
บ้านไม่ลงลายมือช่ือ (ส่งใหม่)  4. แผนผังบ้านวาดให้ละเอียด 
ชัดเจน (ส่งใหม่)  5. ผลการเยนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่ง
ใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.56
นางสาวจิรารัตน์ พุฒ
ค า

6111011804008
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 1 ไม่ติดรูปถ่ายนักศึกษา (ติดรูปถ่าย กรอกข้อมูลให้
สมบูรณ์ส่งใหม่)  2. หน้าท่ี 2 ข้อ 7-8 ไม่กรอกข้อมูลการได้รับ
อุปการะ   ข้อ 10. ไม่กรอกการศึกษา สถานศึกษาของมารดา และ
รายได้ของมารดา   ข้อ 11. ไม่กรอกสถานภาพของครอบครัว   (ส่ง
ใหม่)  3. หน้าท่ี 3 ไม่กรอกข้อ 12-13 จ านวนพ่ีน้อง (ส่งใหม่)  4. 
เอกสารของมารดา ขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)   5. 
เอกสารการถึงแก่กรรมของบิดา ขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่ง
ใหม่)   6. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)  7. 
แบบค าขอกู้ผ่านระบบ E-stu  ไม่กาค่าครองชีพ (กู้หรือไม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.57
นายอภิสิทธ์ิ นิลท
จันทร์

6211011570021
แก้ไข

เอกสาร

1. หนังสือรับลรอวงรายได้ครอบครัว ไม่กรอกรายได้ของบิดา-
มารดา (ส่งใหม่)  2. ผลการเรียน ไม่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่ง
ใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.58 นายวัศพล ค าสุวรรณ์ 6111011660026
แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.59
นายชยางกูร สุวรรณ
ศิลา

6211011806037
แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.60 นายธนบดี นิคงรัมย์ 6111011445001
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3  ข้อ 12  กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ 2 คน  2. หนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกข้อมูลของบิดา-มารดา กรอก
เฉพาะผู้ปกครองเท่าน้ัน   3. ขาดหนังสือแสดงความคิดเห็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา   4. ส าเนาใบหย่า/ใบมรณบัตร ขาดลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนา  5. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา  6.
 ปร๊ินแบบยืนยันผ่านระบบ E-stu  ส่งใหม่

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.61 นางสาวอัญชลี บุญเย็น 6211056990091
แก้ไข

เอกสาร

1. ขอหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดาฉบับจริง   2. แบบค าขอ
กู้ยืมเงินผ่านระบบ E-stu  ไม่กาค่าครองชีพ (กู้ด้วยหรือไม่)   3.
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ขาดภาพถ่ายคู่กับผู้รับรองกิจกรรม

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.62 นางสาวอรญา ยินดี 6011011820023
แก้ไข

เอกสาร
1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ัง
ฉบับ

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.63 นางสาวพรชิตา เช้ือจีน 6111011460057
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12-13 กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ 3 คน  ข้อ 14. 
ไม่ต้องกรอกข้อมูลพ่ีชาย   2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่
ต้องกรอกสถานท่ีท างานของนักศึกษา และไม่ต้องกรอกข้อมูลของ
พ่ีชาย

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.64
นางสาววิภาดา ฉาย
งาม

6111056160088
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12 และ 13  กรอกข้อมูลพ่ีน้องให้ครบ 3 คน   2. 
หน้าท่ี 4  ขาดลงลายมือช่ือ (ส่งใหม่)  3. หนังสือรับรองรายได้
ครอบครัว ไม่ต้องกรอกข้อมูลของมารดา  4. ขาดหนังสือแสดง
ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา  5. สลิปเงินเดือน ขาดลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)   6. ผลการเรียน ขาดลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)  7. ขาดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.65
นางสาวปรีณาภา ปิ
ยะกิจ

6211056160045
แก้ไข

เอกสาร
1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กรอกสังกัดก านันไม่ถูกต้อง  2. 
ส าเนาบัตรประจ าตัวก านันหมดอายุ 26 มิถุนายน 2562

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.66
นางสาวอิศริยาภรณ์  
 บุญสม

6211056725026
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12-13  ไม่กรอกจ านวนพ่ีน้อง (ส่งใหม่)   2. ขอ
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา  3. ขาดหนังสือ
รับรองเงินเดือนของบิดา-มารดา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.67
นางสาวประกายมาส  
 กล่อมช้าง

6211011801003
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ ไม่กรอกข้อ 7-8   2. หน้าท่ี 3  ข้อ 12-13  กรอก
จ านวนและข้อมูลพ่ีน้องให้ครบ 3 คน  3. หนังสือรับรองรายได้
ครอบครัว กรอกสังกัดของผู้รับรองรายได้ให้ถูกต้อง  ไม่ต้องกรอก
สถานท่ีท างานของนักศึกษา   4. ส่งรูปถ่ายบ้านใหม่ (ให้เห็น
ลักษณะของบ้าน)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.68
นางสาวปูนแดง บุษ
รานันท์

6211056721039
แก้ไข

เอกสาร
1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกัน
ท้ังฉบับ  (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.69
นางสาวจิรัชณาภรณ์ 
ชายทวีทรัพย์

6211056990077
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 9 และ 10 กรอกข้อมูลบิดา-มารดาให้สมบูรณ์  2. 
หน้าท่ี 3 ข้อ 12 ไม่กรอกข้อมูล   3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
 ต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ / ไม่กรอกอาชีพของบิดา   
4. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง   5.
 ขาดส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ครอบครัว  6. แบบค าขอกู้ยืมเงิน 
ระบบ E-stu  ไม่กาค่าครองชีพ (กู้ด้วยหรือไม่)  7. กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ขาดภาพถ่ายระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 13.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.70 นางสาวมนัสวี กตัญญู 6211056725018
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 10  ไม่กรอกอาชีพของมารดา (ส่งใหม่)   2. หน้าท่ี
 3  ข้อ 12 กรอกข้อมูลพ่ีน้องให้ครบ 2 คน   3. หนังสือรับรอง
รายได้ครอบครัว ไม่กรอกข้อมูลของมารดา / ห้ามมีรอยลบ ขีด ฆ่า 
  4. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา (ฉบับจริง)   5.
 ขอใบแจ้งเงินเดือนฉบับจริง เดือนกรกฎาคม 2563  6. ผลการ
เรียน ขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)  7. แบบค าขอกู้ 
ผ่านระบบ E-stu  ไม่กาค่าครองชีพ (กู้ด้วยหรือไม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.71
นางสาวพลอยชมพู 
นกหนู

6211011940018
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 9-10 ไม่กรอกรายได้ของบิดา-มารดา (ส่งใหม่)   2.
 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่กรอกท่ีอยู่ของบิดา  ไม่กรอก
เบอร์ติดต่อผู้รับรองรายได้ครอบครัว  และให้ลงลายมือช่ือด้วย
ปากกาหมึกสีน้ าเงิน  3. ขอส าเนาบัตรท่ีชัดเจนของผู้รับรองรายได้
ครอบครัว และรับรองส าเนาด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงิน  4. ผลการ
เรียน ขาดลงลายมือช่ือผู้รับรองส าเนา (ส่งใหม่)  5. แบบยืนยัน
ผ่านระบบ E-stu  ขาดลงลายมือช่ือผู้กู้ (ส่งใหม่)   6. ปร๊ินวุฒิบัตร
ส่งใหม่ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.72
นางสาวกนกวรรณ 
ดรุณพันธ์

6011011805020
แก้ไข

เอกสาร

1. ขาดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา   2. ส่ง
เอกสารของบิดาใหม่ ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาด้วยปากกาหมึกสี
น้ าเงิน

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.73
นางสาวกุลวรินทร์ 
เผือกพิบูลย์

6211056721012
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 9 ไม่กรอกข้อมูลของบิดา (ส่งใหม่)  2. หนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัว ไม่กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับรองรายได้ฯ
   ไม่กรอกข้อมูลของบิดา   3. ส่งรูปถ่ายท่ีพักใหม่   4. ขาด
เอกสารของบิดา  5. แบบค าขอกู้ยืมเงิน ระบบ E-stu  ไม่กาค่า
ครองชีพ (กู้ด้วยหรือไม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.74 นายอันดานัน ทับไทร 6211011570024
แก้ไข

เอกสาร

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกข้อมูลของมารดา 
ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ  2. ผลการเรียนขาดลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)   3. แบบค าขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ E-stu
  ขาดลงลายมือช่ือผู้ขอกู้ (ส่งใหม่)   4. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ขอภาพถ่ายคู่กับผู้รับรองกิจกรรมท่ีชัดเจน

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.75 นายอันนันดา ทับไทร 6211011809035
แก้ไข

เอกสาร

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ัง
ฉบับ  ไม่ต้องกรอกช่ือมารดา   2. หนังสือรับรองสถานภาพของ
ครอบครัว ให้เขียนด้วยปากกาลูกล่ืนสีน้ าเงิน ห้ามใช้ปากกาเคมีลบ
ได้  3. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)   4. 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ขอภาพถ่ายร่วมกับผู้รับรองกิจกรรมท่ี
ชัดเจน

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.76
นางสาวเมธาวี ช้าง
เนียม

6211011445056
แก้ไข

เอกสาร

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกัน
ท้ังฉบับ  (ส่งใหม่)   2. ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   3. 
ขาดส าเนาบัตรประชาชนของบิดา   4. ขาดแบบค าขอกู้ท่ีผ่าน
ระบบ E-stu

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.77
นางสาวณัฐสุดา 
สุวรรณกล่อม

6111011809016
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ไม่กรอกช่ือ-นามสกุลของบิดา-มารดา  ไม่กรอก
สถานภาพสมรสของบิดามารดา  หน้าท่ี 3 ข้อ 12 กรอกจ านวนพ่ี
น้องให้ครบ 2 คน   2.  ส าเนาทะเบียนการหย่า ขาดลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา (ส่งใหม่)   3. ขาดส าเนาบัตรผู้ใหญ่บ้านหรือค าส่ัง
แต่งต้ังเป็นผู้ใหญ่บ้าน  4. แบบค าขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ E-stu  
ไม่กาค่าเล่าเรียน (กู้ด้วยหรือไม่)   5. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ภาพถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม ไม่ชัดเจน (ส่ง
ใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.78 นายเอกณัฐ ด าสวัสด์ิ 6111011510008
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12  กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ ส่งใหม่    2. ขาด
ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา    3. ขาดหนังสือรับรอง
เงินเดือนของบิดา   4. ขาดหนังสือรับรองรายได้ของมารดา   5. 
ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาไม่ชัดเจน (ส่งใหม่)   6. ขาด
เอกสารของมารดา   7.  แบบค าขอกู้ผ่านระบบ E-stu  กรอกคณะ
ให้ถูกต้อง  8. ขาดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.79
นางสาวณัฐวรา จิต
ระญาติ

6111056160092
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2  ข้อ 9 - 10 กรอกเฉพาะช่ือ-นามสกุลของบิดา-มารดา 
  2. หน้าท่ี 3 ข้อ 12-13 กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ 4 คน   3. 
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ัง
ฉบับ    4. หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวต้องเขียนด้วยลายมือ
เดียวกันท้ังฉบับ  5. หน้าท่ี 9 แผนผังแสดงท่ีต้ังบ้าน วาดให้ละเอียด
 ชัดเจน (ส่งใหม่)   6. ส าเนาใบหย่า/ใบมรณบัตร ขาดลายมือช่ือ
รับรองส าเนา (ส่งใหม่)   7. แบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ E-stu  
แก้ไขเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี  ไม่ใช่ 3 ปี (ส่งใหม่)  8. 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ขาดภาพถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผผู้
รับรองกิจกรรม

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.80
นายสมิตา ม่วง
ประสิทธ์ิ

6211011480045
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 9 กรอกข้อมูลของบิดาให้สมบูรณ์   2. หน้าท่ี 2 ข้อ
 10 กรอกข้อมูลของมารดาให้สมบูรณ์    3. หน้าท่ี 3  ข้อ 12-13 
กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ 5 คน   ข้อ 14. ไม่ต้องกรอกข้อมูลของ
พ่ีสาว   4. ขาดหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว  5. ขาดหนังสือ
รับรองเงินเดือนของมารดาจากร้านอาหาร  6. ผลการเรียนขาดลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.81 นายเจษฎา ศรีเทพ 6111011001015
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 1 ข้อ 6 ไม่กรอกเงินท่ีกู้ยืม (ส่งใหม่)   2. หน้าท่ี 5  
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ให้เปล่ียนผู้รับรองฯ เป็นข้าราชการ
 เจ้าหน้าท่ีรัฐฯ หรือท างานรัฐวิสาหกิจ  ให้นักศึกษาดูจากหมายเหตุ
  3. หน้าท่ี 2 ข้อ 9  ม่กรอกอาชีพ และรายได้ของบิดา (กรอกให้
สมบูรณ์ส่งใหม่)   4. หน้าท่ี 3 ข้อ 12 ไม่กรอกจ านวนของพ่ีน้อง  5.
 ถ่ายส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาส่ง
ใหม่   6. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.82
นางสาววัชราภรณ์   
คล้ายรามัญ

6211011480040
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 9- ไม่กรอกช่ือ นามสกุลของบิดา   ข้อ 10  ไม่
กรอกช่ือ นามสกุลของมารดา   ข้อ 11  ไม่กรอกสถานภาพสมรส
ของบิดามารดา    2. หน้าท่ี 3  ข้อ 12  13  ไม่กรอกจ านวนพ่ีน้อง 
  3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่กรอกเบอร์โทรศัพท์ผู้
รับรองรายได้  และให้เขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ (ส่งใหม่)   
4. ขาดหนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   5. ผลการ
เรียนขาดลงลายมือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)   6. กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ขาดภาพถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.83 นายสหรัฐ   จันท า 6111011940030
แก้ไข

เอกสาร

1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง   2. ผล
การเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)   3. แบบค าขอ
กู้ยืมเงินผ่านระบบ E-stu  ไม่กาค่าครองชีพ (กู้ด้วยหรือไม่)  แก้ไข
เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ไม่ใช่ 3 ปี (ปร๊ินส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.84
นางสาวช่อผกา   ลิง
ประโคน

6111011660021
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2  ข้อ 7 - 8 ไม่กรอกข้อมูล   ข้อ 9  ไม่กรอกช่ือ 
นามสกุลของบิดา    2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่กรอก
สังกัดของ ผช.ผญบ.  และต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกันท้ังฉบับ   
3. ขาดหนังสือรับรองสถานภาพของครอบครัว หรือส าเนาใบหย่า 
หรือส าเนาใบมรณบัตร   4. ขาดผลการเรียน เทอม 
1/2561-2/2562  ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาทุกฉบับ   5. ขาด
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.85
นางสาวกานต์ธิดา   
ใคร่ครวญ

6211056605004
แก้ไข

เอกสาร

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกัน
ท้ังฉบับ  ไม่ต้องกรอกสถานท่ีท างานของนักศึกษา   กรอกสังกัด
ของผู้ใหญ่บ้านไม่ถูกต้อง    2. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.86 นายเปรม   ทะยุปัน 6211011448033
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2  ข้อ 7 และ 8  กรอกให้สมบูรณ์  ข้อ 9  ไม่กรอกเลข
บัตรประชาชนของบิดา ไม่กรอกสถานศึกษาของบิดา (ส่งใหม่)   2.
 ขาดผลการเรียน  3. ขาดแบบค าขอกู้ผ่านระบบ E-stu   3.  ขาด
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.87 นายชาลี มานะทัศน์ 6111056721114
แก้ไข

เอกสาร
1. ขอแบบค าขอกู้ยืม พร้อมเอกสารประกอบแบบค าขอกู้ยืม ฉบับ
สมบูรณ์

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.88
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ 
ค ามา

6211056605025
แก้ไข

เอกสาร

1. ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   2. ขาดผลการเรียน 
1/2562-2/2562   2. แบบค าขอกู้ยืมเงิน ไม่กาค่าครองชีพ (กู้ด้วย
หรือไม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.89
นายมานะชัย   ผ่อง
ประเสริฐ

6111056990016
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3  ข้อ 12-13  กรอกจ านวนพ่ีน้งให้ครบ 3 คน   2. ขาด
ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว 
ไม่ต้องกรอกข้อมูลของมารดา และผู้ปกครองท่ีมิใช่บิดา มารดา   4.
 วาดแผนผัง แผนท่ีบ้านอย่างละเอียด ส่งใหม่

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.90
นายไพศาล   จอม
บรรพต

6211056725013
แก้ไข

เอกสาร

1. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง   2.
 ขอรูปถ่ายบ้าน และแผนผังบ้านท่ีอยู่ปัจจุบัน   3. ผลการเรียน
ขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)   4. แบบค าขอกู้ยืมเงิน
ผ่านระบบ E-stu  ไม่กาค่าครองชีพ (กู้ด้วยหรือไม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 14.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.91
นางสาวเบญญทิพย์   
เรืองหิรัญ

6211056605006
แก้ไข

เอกสาร
1. หน้าท่ี 3 ข้อ 13  ไม่กรอกสถานท่ีท างานของพ่ีชายอายุ 29 และ
 25   2. ขอส าเนาบัตรผู้บริจาคโลหิต

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.92
นางสาวภัทรชิรา   
หมาดเส็ม

6211011796006
แก้ไข

เอกสาร

1. หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว ให้บอกสาเหตุด้วยว่าเหตุใด
จึงอยู่ในความดูแลของลูกพ่ีลูกน้อง (พ่ีสาว) พร้อมส าเนาบัตรผู้
รับรองรายได้   2. ขอรูปบ้านและแผนท่ีบ้านของพ่ีสาว 
(ลูกพ่ีลูกน้อง) ใหม่   3. ขอส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของพ่ีสาว (ลูกพ่ีลูกน้อง)  และลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาโดยเจ้าของเอกสาร   4. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ขาด
ภาพถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.93
นางสาวปรัชญ์วดี   
อัญญะมณี

6111011804024
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 9 และ 10 ไม่กรอกรายได้ของบิดามารดา (ส่งใหม่) 
  2. หน้าท่ี 3  ข้อ 12  กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ 2 คน (ส่งใหม่)  
 3. หน้าท่ี 8  ขอรูปถ่ายอาคารท่ีพัก (ส่งใหม่)  4. ขาดส าเนาบัตร
นักศึกษา   5. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของบิดาใหม่   6. ขาดสลิป
เงินเดือนของบิดามารดา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.94
นายพงศกร   จิตร
สุวรรณ

6111011570044
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 1 ติดรูปถ่ายของนักศึกษา กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ (ส่ง
ใหม่)   2. หน้าท่ี 5 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอก
สถานท่ีท างานของนักศึกษา  3. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาทุกแผ่น (ส่งใหม่)   4. แบบค าชอกู้ผ่านระบบ E-stu  
แก้ไข เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ไม่ใช่ 3 ปี (ปร๊ินส่งใหม่)   
5. ขาดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.95 นายสุทธิพงษ์   ป้ันช่ืน 6211011570036
แก้ไข

เอกสาร

1. ขาดหน้าท่ี 2   2. หน้าท่ี 3 ข้อ 12 และ 13  กรอกจ านวนพ่ีน้อง
ให้ครบ 3 คน (ส่งใหม่)   3. ขาดความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  4. 
ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)  5. แบบค า
ขอกู้ผ่านระบบ E-stu  ไม่กาค่าครองชีพ (กู้ด้วยหรือไม่)  6. ขาด
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.96
นายภูมินทร์   จู
กระจ่าง

6211011767005
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 9  ไม่กรอกอาชีพของบิดา (ส่งหน้าท่ี 2 ใหม่ กรอก
ข้อมูลให้ครบและสมบูรณ์)   2. หน้าท่ี 3  ไม่กรอกจ านวนพ่ีน้อง
ท้ังหมด   3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกสถานท่ี
ท างานของนักศึกษา   และกรอกอาชีพของบิดาด้วย

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.97
นางสาวณัฐริกา   พล
เดชา

6211056725021
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 10  กรอกข้อมูลของมารดาให้สมบุรณ์ เน่ืองจาก
มารดาเปล่ียนบริษัทใหม่   (ส่งใหม่)  2. ขอหนังสือแสดงความ
คิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง   3. หน้าท่ี 8 รูปถ่ายบ้าน 
ไม่ลงลายมือช่ือ (ส่งใหม่)   3. ขอหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิป
เงินเดือนของมารดาบริษัทใหม่   4. ส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้
หมดอายุ 8 ก.ย.2560  5. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนา (ส่งใหม่)  6. แบบค าขอกู้ผ่านระบบ E-stu  ไม่ลงช่ือผู้ขอ
กู้ยืม (ปร๊ินส่งใหม่)   7. ส่งบันทึกการเข้าร่วมโครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ กรอกข้อมูลให้ครบส่งใหม่

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.98 นายชานนท์ รุ่งรังศรี 6211011809017
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12  กรอกจ านวนพ่ีน้องให้ครบ 2 คน (ส่งใหม่)   2.
 หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว ไม่กรอกความสัมพันธ์ของ
นักศึกษาและผู้ปกครอง (ส่งใหม่)  3. ส่งส าเนาทะเบียนบ้านของ
นักศึกษาใหม่ พร้อมลงลายมือรับรองส าเนา   4. ขาดส าเนา
ทะเบียนบ้านของบิดา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.99
น่างสาวทิพาพร   
ช านาญ

6211011340008
แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดหนังสือรับรองสถานภาพของครอบครัว   2. ขาดสลิป
เงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.100 นางสาวกีรติกา ทิปกะ 6211056990016
เอกสาร
ครบ

 นัดนักศึกษาพบท่ีโต๊ะท่ี 6 ห้อง 315 อาคาร 3 ในมหาวิทยาลัย วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 9.30  น.

รายใหม่.101
นางสาวอัสมา   พิชัย
รัตน์

6211011809015
แก้ไข

เอกสาร
1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ข้อมูลผู้รับรองรายได้กรอกไม่
ถูกต้อง  / ไม่กรอกข้อมูลของมารดา  (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.102
นางสาวพลอยสีรุ้ง   
ชูความดี

6111011815011
แก้ไข

เอกสาร

1. ขาดส าเนาบัตรนักศึกษา   2. ขาดสลิปเงินเดือน หรือหนังสือ
รับรองเงินเดือนของมารดา  3. ขาดผลการเรียน  4. ขาดแบบค า
ขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ E-stu   5. ขาดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.103
นายนันทนัช   ทิพย์
มงคล

6211011820016
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 2  ข้อ 9 ไม่กรอกสถานศึกษาของบิดา ข้อ 10 ไม่กรอก
สถานศึกษาของมารดา   (กรอกให้สมบูรณ์ ส่งใหม่)   2. หน้าท่ี 3 
ไม่ต้องกรอกข้อมูลของผู้ปกครองท่ีมิใช่บิดา มารดา (ส่งใหม่)   3. 
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ไม่กรอกข้อมูลของบิดามารดา  
 (กรอกให้สมบูรณ์ส่งใหม่)   4. ขอหนังสือแสดงความคิดเห็นของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับจริง  5. ขาดผลการเรียน 1/2562-2/2562  
 6. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ไม่กรอกแบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.104 นางสาวปิณิดา สุขย่ิง 6211056605010
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 1 ติดรูปถ่ายของนักศึกษา กรอกข้อมุลให้สมบูรณ์ ส่งใหม่
  2.  หน้าท่ี 2  ข้อ 9 และ 10 กรอกท่ีอยู่บิดา มารดาในกรุงเทพฯ 
(ส่งใหม่)   3. หน้าท่ี 3 ไม่ต้องกรอกข้อมูลของย่า  (ส่งใหม่)   4. 
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ไม่ต้องกรอกสถานท่ีท างาน
ของนักศึกษา  และต้องกรอกท่ีอยู่ปัจจุบันของบิดา มารดาใน
กรุงเทพฯ   5. ขาดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  6. ขาดรูปถ่ายท่ีพักและแผนผังท่ีพักของบิดา มารดาในกรุงเทพฯ 
 7. ขอส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ฉบับจริง   8. ผลการเรียนขาดลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.105 นายธรรมธัช สุขสถิตย์ 6211011660025
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี ติดรูปถ่ายนักศึกษา กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ (ส่งใหม่)  2. 
หน้าท่ี 2 ข้อ 7 ไม่กรอกช่ือผู้อุปการะทางการเงิน   3. หน้าท่ี 3 ไม่
ต้องกรอกข้อ 14   4. ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว  5. ขาด
หนังสือรับรองสถานภาพของครอบครัว   6. ขาดหนังสือแสดง
ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา   7. ขาดส าเนาบัตรประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา   8. ขาดส าเนาบัตรประชาชน  
ส าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา (ส่งใหม่)   9. ขาดผลการเรียน  10. ขาดแบบยืนยัน
ขอกู้ผ่านระบบ E-stu  11. ขาดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.106
นางสาวชณิสรา สวน
เดช

6111011460038
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 3 ข้อ 12  กรอกข้อมูลพ่ีน้องให้ครบ 2 คน   2. ขาดสลิป
เงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา   3. ขาดหนังสือ
แสดงความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา   4. ผลการเรียนขาดลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)   5. แก้ไขแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่าน
ระบบ E-stu  เวลาการศึกษาตามหลักสูตร  4 ปี ไม่ใช่ 3 ปี   (ปร๊ิน
ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.107
นำงสำวอำภัสรำ ศรี
จันทร์

6211011446031
แก้ไข

เอกสาร

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ต้องเขียนด้วยลายมือเดียวกัน
ท้ังฉบับ ไม่ต้องกรอกข้อมูลของมารดา  ข้อมูลของบิดากรอกให้ครบ
   2. ส าเนาบัตรประชาชนของมารดาไม่ชัดเจน (ส่งใหม่)    2. ขอ
ส าเนาบัตรผู้บริจาคท่ีชัดเจน ลงลายมือช่ือรับรองให้เรียบร้อย

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.108 นายภูพศุตม์ พลรัฐ 6111056721149
แก้ไข

เอกสาร

1. หน้าท่ี 1 ติดรูปถ่ายของนักศึกษา กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ (ส่ง
ใหม่)    2. ขาดหน้าท่ี 3    2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวไม่
กรอกท่ีอยู่ของสถานท่ีท างานของนายอ าเภอ  ไม่กรอกท่ีอยู่ของ
มารดา   3. ผลการเรียนขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.109 นายมณฑล เจริญคลัง 6211056721092
แก้ไข

เอกสาร
1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกข้อมูลของบิดา

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.110
นางสาวเสาวภาคย์ 
เหล็กกระทุ่ม

6111011320035
แก้ไข

เอกสาร

1. ขาดส าเนาใบมรณบัตรของบิดา   2. ผลการเรียนขาดลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนา (ส่งใหม่)   3. แบบค าขอกู้ผ่านระบบ E-stu  ขาด
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา (ปร๊ินส่งใหม่)

 นัด
นักศึกษาส่ง

เอกสาร
วันท่ี 23  ก.ย.63  เวลา 15.00  น.

ท่ีโต๊ะท่ี 5 ห้อง 315
 อาคาร 3 ใน
มหาวิทยาลัย

รายใหม่.111 นายศุภวิชญ์ อาศัยนา 6211011460044 นักศึกษาส่งเอกสารหลังก าหนด
ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE
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ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ        รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร

ประกำศศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563
               1. ให้นักศึกษำท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศน้ี จด ล ำดับท่ี วัน เวลำ สถำนท่ี เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม "   รำยละเอียดเอกสำร วัน เวลำ สถำนท่ี ท่ีนัดนักศึกษำส่งเอกสำร "

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

ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รำยใหม่ ช้ันปีท่ี 2-4   ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563

รายใหม่.112 นายนัทธ์ิชนัน ชีรคุปต์ 6211011660014
ติดตามรายละเอียดแก้ไขเอกสารทางไลน์กลุ่มท่ีนักศึกษาได้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ขอกู้ยืมเงินฯ โดยใช้โปรแกรม LINE

นักศึกษาส่งเอกสารหลังก าหนด


