
1

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

1 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1 นางสาวสิดารัศมี วงสวัสด์ิ 6111011320007 เอกสารครบ
2 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.2 นางสาวสุชัญญา จันทานี 6111011320012 เอกสารครบ
3 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.3 นางสาวดวงกมล เกตุแย้ม 6111011320014 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณอมรา โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ

4 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.4 นางสาวมณีวรรณ สุขเกษม 6111011320017 เอกสารครบ
5 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.5 นางสาวดวงนภา คล  าฉาย 6111011320018 เอกสารครบ
6 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.6 นางสาวโสภิดา เกตพงศ์ 6111011320026 เอกสารครบ
7 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.7 นางสาวเสาวภาคย์ เหล็กกระทุ่ม 6111011320035 แก้ไข

เอกสาร
1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ8ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

8 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.8 นางสาวปณิดา เฟ่ืองฟุ้ง 6111011320037 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ8ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

9 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.9 นางสาวดาราวรรณ ผิวฉวี 6111011320038 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ8ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

10 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.10 นางสาวชลิสา สงเสน 6111011320048 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณอมรา โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
11 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.11 นางสาวมัณฑนา สะแลแม 6111011320052 แก้ไข

เอกสาร
1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ16ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

12 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.12 นางสาวชญานิศ ศิวิลัย 6111011320056 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณอมรา โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
13 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.13 นางสาวอารีรัตน์ สายกระสุน 6111011320057 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณอมรา โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565
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14 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.14 นายธนวัตร์ สงจัตุรัส 6111011340001 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ5ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

15 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.15 นางสาวณัฐวดี ศรีเพชร 6111011340003 แก้ไข
เอกสาร

1.ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองฯหมดอายุ ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

16 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.16 นางสาวธิติมา ระเบียบดี 6111011340011 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณอมรา โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
17 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.17 นางสาวธัญญพร วงศ์พราหมณ์ 6111011340015 แก้ไข

เอกสาร
1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ16ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

18 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.18 นางสาวศรุตยา ขุนทา 6111011340017 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ8ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

19 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.19 นายสุนทร สุภพิมล 6111011340020
20 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.20 นางสาวลิลาวรรณ พิริยะไพศาล 6111011340021 เอกสารครบ
21 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.21 นางสาวกนกวรรณ ศรีผง 6111011340022 เอกสารครบ
22 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.22 นางสาวเบญจวรรณ ใฝบุญ 6111011340026 เอกสารครบ
23 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.23 นางสาววัลลภา ประสงค์สุข 6111011340027 เอกสารครบ
24 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.24 นายพงศกร กุตัน 6111011340029 เอกสารครบ
25 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.25 นางสาวปนัดดา ปัญญา 6111011340031 แก้ไข

เอกสาร
1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ16ช่ัวโมง 2.ขาดส าเนาบัตร
ประชาชนของบิดามารดา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาช่ือ-
นามสกุลให้ครบถ้วน

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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26 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.26 นางสาวฤทัยรัตน์ กุลรัตน์ 6111011340035 เอกสารครบ
27 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.27 นางสาวสุนิตา สีมี 6111011340036 แก้ไข

เอกสาร
1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ5ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

28 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.28 นายวิชยุตม์ สดมุ้ย 6111011340043 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ16ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

29 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.29 นางสาวโชติกา เขียวงาม 6111011340046 เอกสารครบ
30 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.30 นางสาวณิชาภัทร บุญมาก 6111011340052 เอกสารครบ
31 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.31 นางสาวชลดา พารารักษ์ 6111011340057 เอกสารครบ
32 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.32 นางสาวมาลัยทอง ขันธิวัตร 6111011340062 เอกสารครบ
33 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.33 นางสาวสุภาวดี พินิจมนตรี 6111011340063 เอกสารครบ
34 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.34 นางสาวหยาดพิรุณ ภูคงคา 6111011340065 แก้ไข

เอกสาร
1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ28ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

35 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.35 นางสาวงามลักษณ์ สมันพงษ์ 6111056150004 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ18ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

36 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.36 นางสาวฟาตอนะห์ มามะ 6111056150005 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ18ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ



4

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

37 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.37 นางสาวพรทิพา จานดี 6111056150007 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ12ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

38 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.38 นางสาวพรธิภา ผสมทรัพย์ 6111056150008 แก้ไข
เอกสาร

1.ท าใหม่บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สังคมและสาธารณะ 2.ท าใหม่กยศ.102

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

39 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.39 นางสาวทิพวรรณ ศรีสาคร 6111056150009 เอกสารครบ
40 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.40 นางสาวจิราพร ง้าวนาเสียว 6111056180007 เอกสารครบ
41 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.41 นางสาวอัลธิการัตน์ พิกุลศรี 6111056180011 เอกสารครบ
42 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.42 นางสาวสุพัตรา ศรหล้า 6111056180015 แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองฯหมดอายุ 2.
ส าเนาบัตรประชาชนบิดาหมดอายุ 3.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ16ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

43 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.43 นางสาวพิยดา อักษร 6111056180016 เอกสารครบ
44 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.44 นางสาวพรธีรา สอนโว 6111056180020 แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา 2.ขาดหนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 พร้อมเอกสารของผู้
รับรอง 3.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ32ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

45 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.45 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวิชา 6111056180022 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ4ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

46 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.46 นางสาวพิมลวรรณ ขมปัญญา 6111056180026 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ16ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

47 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.47 นางสาวพัชรพร มุ่งบุญ 6111056180029 แก้ไข
เอกสาร

1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ34ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

48 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.48 นางสาวศุวิมล ใจแก้ว 6111056180030 เอกสารครบ
49 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.49 นางสาวศิรินาฏ อานามวงษ์ 6111056180031 เอกสารครบ
50 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.50 นางสาวไพลิน ข าชัย 6111056180032 เอกสารครบ
51 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.51 นางสาวพรรณวดี สัตย์นาโค 6111056180034 เอกสารครบ
52 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.52 นางสาววัลญา นาคประวัติ 6111056180044 เอกสารครบ
53 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.53 นางสาวจันทิมา ทรงหยง 6111056180046 แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับรองท่ีวัดไร่ขิง และวัดปรีดา
ราม 2.เปล่ียนผู้รับรองกิจกรรมท่ีวัดปรีดาราม 3.เพ่ิม
ช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
สังคมและสาธารณะ2ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

54 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.54 นางสาวลดาวัลย์ หวังมาน 6111056180049 เอกสารครบ
55 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.55 นายอัซฮา ลาเต๊ะ 6111056180050 แก้ไข

เอกสาร
1.เพ่ิมช่ัวโมงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะ36ช่ัวโมง

ติดต่อคุณอมรา โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

56 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.56 นางสาวณัฐสุดา พลเสน 6111050320001 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
57 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.57 นางสาวอารียา อินลี 6111050320009 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
58 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.58 นางสาวอโรชา ศรีสุขปล่ัง 6111050320010 เอกสารครบ  
59 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.59 นางสาวจิตรวรรณ แก้วบัวดี 6111050320016 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

60 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.60 นางสาวนันทิกา เชิงการณ์ 6111080320001 เอกสารครบ
61 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.61 นางสาวพณัฐดา วรรักษ์ 6111080320008 เอกสารครบ
62 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.62 นางสาวปภัสสรา จูหลิม 6111080320010 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดหนังสือรับรองรายได้ของบิดา-มารดา จากโต๊ะ
จีน  2. บัตรประชาชนมารดาหมดอายุ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

63 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.63 นางสาวกัลยารัตน์ สุขประสงค์ 6111080320012 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของมารดา  2. บัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา หมดอายุ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

64 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.64 นางสาวณัฎฐา เสียงเลิศ 6111080320015 เอกสารครบ  
65 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.65 นางสาวกุลิสรา คล้ายพงษ์ 6111080320018 แก้ไข

เอกสาร
1. ท าจิตอาสาเพ่ิม 16 ช่ัวโมง (THAI MOOC  ไม่ได้) ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

66 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.66 นางสาวจุฑามาศ มูลสธูป 6111080320021 แก้ไข
เอกสาร

1. บัตรประชาชนของบิดาหมดอายุ ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

67 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.67 นางสาวสุพัตรา อยู่สว่าง 6111080320022 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของบิดา  2. จิตอาสาขาด 1
 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

68 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.68 นางสาววลีพร วรรณศรี 6011081320010 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาด 18 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

69 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.69 นางสาวประภาวัลย์ ธรรมลังกา 6111081320001 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดกิจกรรม 36 ช่ัวโมง  2. ขาดส าเนาบัตร
ประชาชนของบิดา  3. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกสถานท่ี
ท างานของนักศึกษา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

70 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.70 นางสาวอัญชลิกา รัตนบุรี 6211011001004 เอกสารครบ
71 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.71 นายศุภฤกษ์ พรัดมะลิ 6211011001005 เอกสารครบ
72 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.72 นายธนภัท ต่ายหลี 6211011320002 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

73 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.73 นางสาวนิศานาถ พันธุมี 6211011320004 เอกสารครบ
74 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.74 นางสาวสุทธินันท์ นาสูงชน 6211011320005 เอกสารครบ
75 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.75 นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วมีชัย 6211011320008 เอกสารครบ
76 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.76 นายเดชปรีดา เพ็ญประชุม 6211011320011 เอกสารครบ
77 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.77 นางสาวสุดารัตน์ เรืองศรี 6211011320023 เอกสารครบ
78 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.78 นางสาวกษมา เจริญสิทธ์ิ 6211011320025 เอกสารครบ
79 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.79 นางสาวพรรณนภา คุ้มใจ 6211011320028 เอกสารครบ
80 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.80 นางสาวสิรีธร โคตชัย 6211011340001
81 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.81 นางสาวอรวรรณ์ เวฬุวนารักษ์ 6211011340003 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
82 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.82 นางสาวทิพาพร ช านาญ 6211011340008
83 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.83 นางสาวบูรณา คงฤทธ์ิ 6211011340009 เอกสารครบ
84 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.84 นางสาวเมทินี เทพบุตร 6211011340016
85 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.85 นางสาวธัญภรณ์ อับดุลเลาะห์ 6211011340017
86 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.86 นางสาวอภิชญา สกุลหอม 6211011340019 เอกสารครบ
87 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.87 นางสาวภัคจิรา ยาน  าค า 6211011340023 เอกสารครบ
88 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.88 นางสาวพัชรพร บุญศรี 6211011340025 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
89 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.89 นางสาวพจนา เพ็ชรสวี 6211011445008 เอกสารครบ
90 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.90 นางสาวพิมระภัทร เขมิกานนท์ 6211011445021 เอกสารครบ
91 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.91 นางสาวเนตรนภิศ มณีอินทร์ 6211011445023 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
92 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.92 นางสาวจิรภัทร์ พงษ์เขียว 6211011445024 เอกสารครบ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

93 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.93 นางสาวนวสรณ์ อุทัยนนท์ไชย 6211011445026 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตเพ่ิม 12 ชม. ติดต่อคุณส าราญ โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

94 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.94 นายนพกร จันทะคูณ 6211011445027 เอกสารครบ
95 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.95 นางสาวศศิวิมล พลเย่ียม 6211011445033 เอกสารครบ
96 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.96 นางสาวนุจิรา ประครองเส็ง 6211011445037 เอกสารครบ
97 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.97 นายสุรพันธ์ ธิมา 6211011445039 เอกสารครบ
98 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.98 นางสาวฐิตาพร อุดมหัตถการ 6211011445045 เอกสารครบ
99 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.99 นางสาววิลาสินี มาฝางนอก 6211011445047 เอกสารครบ
100 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.100 นางสาวปาลิตา กองมะเริง 6211011445049 เอกสารครบ
101 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.101 นางสาวธมลวรรณ ย่อมอารีย์ 6211011445051 เอกสารครบ
102 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.102 นายธนาพัฒน์ พรหมเกาะ 6211011445052 เอกสารครบ
103 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.103 นางสาวปนัดดา วงศ์นรากรกุล 6211011445054
104 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.104 นางสาวเมธาวี ช้างเนียม 6211011445056 แก้ไข

เอกสาร
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ กับกยศ.102 รายได้
พ่อแม่ไม่ตรงกัน

ติดต่อคุณส าราญ โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

105 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.105 นางสาวจุฑามาศ ล้วนตระกูล 6211011445057 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาด กยศ.102 และส าเนารับผู้รับรอง 2.ขาดส าเนา
บัตรปชช.พ่อ 3. ขาดหนังยินยอมเปิดเผยข้มูล 4.ใบปะ
หน้าจิตอาสา

ติดต่อคุณส าราญ โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

106 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.106 นางสาวอิงคณิฐ โยโพธ์ิ 6211011446001 เอกสารครบ
107 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.107 นางสาวธัญลักษณ์ ถวัลย์เสรี 6211011446002 เอกสารครบ
108 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.108 นางสาวอิสรีย์ เขียวประเสริฐ 6211011446008 เอกสารครบ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

109 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.109 นางสาวสณฑกานต์ ดวงมาลา 6211011446018 เอกสารครบ
110 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.110 นางสาวนภสร สิงขร 6211011446023 เอกสารครบ
111 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.111 นางสาวกชกร ทิพย์สิงห์ 6211011446026 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
112 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.112 นางสาวณัฐณิชา แตงพรม 6211011446028 เอกสารครบ
113 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.113 นางสาวอาภัสรา ศรีจันทร์ 6211011446031 เอกสารครบ
114 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.114 นางสาวมนชยา เพชรวงษ์ 6211011446032 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตอาสา 3 ชม. ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

115 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.115 นายภูมินทร์ เฮง 6211011446038 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
116 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.116 นางสาวจุฑารัตน์ พิสุทธิพงศ์ 6211011446044 เอกสารครบ
117 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.117 นายศุภวิชญ์ ศรีอ่อน 6211011447002 เอกสารครบ
118 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.118 นายอนุวัฒน์ ไพรสน 6211011447004 เอกสารครบ
119 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.119 นางสาวปุญญิศา สันติภาพ 6211011447005 เอกสารครบ
120 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.120 นางสาวเปรมสินี ศรีมุข 6211011447012 เอกสารครบ
121 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.121 นายชิตดนัย เล่ือยแพง 6211011448008 เอกสารครบ
122 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.122 นายณัฏฐภูมิ ชมภูจันทร์ 6211011448013 เอกสารครบ
123 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.123 นางสาวมายดา มาโนช 6211011448015 เอกสารครบ
124 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.124 นางสาวกีรติกร สอนค าแก้ว 6211011448018 เอกสารครบ
125 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.125 นางสาวนัทธมน เวียงทอง 6211011448022 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรปชช.แม่ ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

126 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.126 นายศุภชัย เพ็ชรมาก 6211011448027 เอกสารครบ
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127 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.127 นางสาวกฤษณา ขันติกูล 6211011448029 เอกสารครบ
128 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.128 นางสาววาริพินท์ุ บัวจงกล 6211011448037 เอกสารครบ
129 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.129 นางสาวจิราวรรณ แย้มจิตร์ 6211011448038 เอกสารครบ
130 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.130 นายพลสันต์ เลิศศรี 6211011448041 เอกสารครบ
131 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.131 นายมรรคลพล วัฒนประสาทพร 6211011448042 เอกสารครบ
132 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.132 นางสาวกุลธิดา พิมศร 6211011448046 เอกสารครบ
133 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.133 นางสาวภัศราภรณ์ สืบศรี 6211011448047 เอกสารครบ
134 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.134 นางสาวปาริชาติ ธูปสมุทร 6211011448049 แก้ไข

เอกสาร
1.ขาด กยศ.102 รับรายได้แม่ และส าเนาบัตรผู้รับรอง
รายได้ 2. จิตอาสาขาด 3 ชม.

ติดต่อคุณส าราญ โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

135 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.135 นางสาวกัญณิญาภรณ์ หนองบุญ 6211011448051 เอกสารครบ
136 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.136 นางสาวอรอนงค์ น้อยนะรินทร์ 6211011460004 เอกสารครบ
137 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.137 นางสาวลิลณี ภูงามเขียว 6211011460005 เอกสารครบ
138 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.138 นางสาวอลิษา พุ่มรัก 6211011460011
139 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.139 นางสาวชุติมณฑน์ พัฒนพิลาศ 6211011460012 เอกสารครบ
140 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.140 นางสาวสุภาวิดา มันทุราช 6211011460014 เอกสารครบ
141 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.141 นางสาวแสงดาว ด าเนิน เปล่ียนช่ือ ศริญรภัทร์ 6211011460015 เอกสารครบ
142 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.142 นายเตชิต ปิติเตชากิตต์ิ 6211011460018 เอกสารครบ
143 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.143 นางสาวนารากร คงสีลัง 6211011460028 เอกสารครบ
144 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.144 นายภานุพงศ์ เลิศจิตตานุภาพ 6211011460036 เอกสารครบ
145 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.145 นางสาวนลัทพร แซ่เหล่ 6211011460043 เอกสารครบ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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146 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.146 นางสาวศิริลักษณ์ วรนาม 6211011460052 เอกสารครบ
147 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.147 นางสาวชลิตา พัฒนวัชรกุล 6211011460053 แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาบัตรผู้รับรองหมดอายุ 2.ขาดจิตอาสา ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

148 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.148 นางสาวนิชาดา สิทธิสร 6211011460056 เอกสารครบ
149 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.149 นางสาวศศทร มาศโอสถ 6211011460058 เอกสารครบ
150 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.150 นางสาวกุลธิดา สีวันนา 6211011460059 เอกสารครบ
151 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.151 นางสาวณัฐธยาน์ มีคล  า 6211011460072 เอกสารครบ
152 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.152 นางสาวเปรมิกา อินทร์งาม 6211011460073 เอกสารครบ
153 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.153 นายชนม์กระสินธ์ จรูญวัฒนไพบูลย์ 6211011460074 เอกสารครบ
154 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.154 นางสาวสุดารัตน์ อนันทสุข 6211011460075 เอกสารครบ
155 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.155 นางสาวชลาลัย สายโสภา 6211011460078 เอกสารครบ
156 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.156 นายปฏิญญา ถนอมบุญ 6211011480001 เอกสารครบ
157 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.157 นางสาวชนาภา นามศรี 6211011480002 เอกสารครบ
158 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.158 นางสาวปิยวรรณ ค้อไผ่ 6211011480003
159 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.159 นางสาวณิชา เตียวย่อง 6211011480005
160 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.160 นางสาวนลินี ธัญญผล 6211011480008 เอกสารครบ
161 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.161 นางสาวสุนทริยา แสงน่ิม 6211011480009 เอกสารครบ
162 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.162 นางสาวกนกวรรณ เชียงตันต์ิ 6211011480014 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาขาด 26 ชม. ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

163 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.163 นางสาวพิชชาภา นวลประจักษ์ 6211011480037 เอกสารครบ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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164 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.164 นางสาววัชราภรณ์ คล้ายรามัญ 6211011480040 เอกสารครบ
165 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.165 นายสมิตา ม่วงประสิทธ์ิ 6211011480045 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
166 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.166 นางสาวศิริอรุณ สุขงาม 6211011510005 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
167 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.167 นายจีรพัฒน์ นิตย์ใหม่ 6211011510007 เอกสารครบ
168 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.168 นางสาวญาดา แก้วนิคม 6211011510020 เอกสารครบ
169 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.169 นางสาวจิราพัชร ใบสิริ 6211011510022 เอกสารครบ
170 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.170 นางสาวกัญญารัตน์ ชนะกูล 6211011510025
171 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.171 นายณัฐวุฒิ พุ่มแย้ม 6211011510026
172 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.172 นางสาวภัคจิรา คชรักษ์ 6211011510028 เอกสารครบ
173 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.173 นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงทอง 6211011510043 เอกสารครบ
174 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.174 นางสาวพิมมาดา ชมช่ืนจิตต์ 6211011510045 เอกสารครบ
175 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.175 นางสาวรฐา จิตรศุภชาติ 6211011510049 เอกสารครบ
176 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.176 นายชูเกียรติ เติมบุญ 6211011540002
177 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.177 นางสาวภูธนิดา กระดังงา 6211011540014 เอกสารครบ
178 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.178 นางสาวพฤกษา ประเสริฐผล 6211011540029 เอกสารครบ
179 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.179 นางสาวสุทิษา วงษ์อักษร 6211011540031 เอกสารครบ
180 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.180 นางสาวนิรฌา วังกะหาด 6211011540033 เอกสารครบ
181 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.181 นายอภิโชค โมฆรัตน์ 6211011540034 เอกสารครบ
182 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.182 นางสาวอภิญญา ถนอมเมือง 6211011540039 เอกสารครบ
183 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.183 นายชนะโชติ ฟักนิกร 6211011553007
184 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.184 นางสาววริษฐา บัวจันทร์ 6211011553008 เอกสารครบ
185 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.185 นางสาวศรสวรรค์ พิมพลา 6211011553011 เอกสารครบ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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186 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.186 นางสาวธันยพร จันทร์แดง 6211011553012 เอกสารครบ
187 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.187 นางสาววริศรา โพทนัน 6211011553014 เอกสารครบ
188 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.188 นางสาวภานุชชรินทร์ ป้องทอง 6211011553033 เอกสารครบ
189 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.189 นางสาวเมษณี ธรรมวิถี 6211011553040 เอกสารครบ
190 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.190 นางสาวธนพร สร้อยสิงห์ทอง 6211011553045 เอกสารครบ
191 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.191 นางสาวอรปรียา คุ้มสระพรม 6211011553048 เอกสารครบ
192 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.192 นางสาวณัชชาภรณ์ ทิพย์สุวรรณ์ 6211011570010 เอกสารครบ
193 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.193 นางสาวสุภิญญา สนิทโกสัย 6211011570012 เอกสารครบ
194 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.194 นางสาวพัชรีวรรณ มีจันทร์ 6211011570014 เอกสารครบ
195 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.195 นางสาวขัติยาภรณ์ อะมุตะคุ 6211011570018 เอกสารครบ
196 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.196 นายอภิสิทธ์ิ นิลทจันทร์ 6211011570021 เอกสารครบ
197 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.197 นายกิตติพงศ์ อินทร์เน่ือง 6211011570022 เอกสารครบ
198 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.198 นายอันดานัน ทับไทร 6211011570024 เอกสารครบ
199 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.199 นางสาวจุฑามาศ บุญย้อย 6211011570032 เอกสารครบ
200 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.200 นายสุทธิพงษ์ ป้ันช่ืน 6211011570036 เอกสารครบ
201 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.201 นางสาวอาทิตติยา ผดุงก่ิง 6211011570039 เอกสารครบ
202 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.202 นายวรเดช เพียรไพโรจน์ 6211011570040 เอกสารครบ
203 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.203 นายศุภกานต์ อนุตรปรีชาวงศ์ 6211011570043 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
204 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.204 นายพงศ์ศักด์ิ สุขนันท์ 6211011570045 เอกสารครบ
205 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.205 นางสาวพรรษมล ถ่องสกุล 6211011660011 เอกสารครบ
206 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.206 นายพงศ์ศกรณ์ สินะวัฒน์ 6211011660012 เอกสารครบ
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207 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.207 นายนัทธ์ิชนัน ชีรคุปต์ 6211011660014 เอกสารครบ
208 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.208 นายธรรมธัช สุขสถิตย์ 6211011660025 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
209 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.209 นายพงศธร แก้ววงค์ศรี 6211011767002 เอกสารครบ
210 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.210 นายสาริน สร้อยค า 6211011767003 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
211 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.211 นายภูมินทร์ จูกระจ่าง 6211011767005 เอกสารครบ
212 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.212 นางสาวธัญธร บัวจีน 6211011767009 เอกสารครบ
213 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.213 นายกัณฑ์อเนก ศุภผลกุลนันทร์ 6211011767010 เอกสารครบ
214 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.214 นายนนทกร รักสันชาติ 6211011767011 เอกสารครบ
215 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.215 นางสาววริษา อยู่พันดุง 6211011767014 เอกสารครบ
216 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.216 นางสาวกิติญา มีสาระภี 6211011767018 แก้ไข

เอกสาร
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กับ กยศ.102
 รายได้ของพ่อไม่ตรงกัน

ติดต่อคุณส าราญ โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

217 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.217 นายกุลโรจน์ เดชสินมหัตวงษ์ 6211011767020 เอกสารครบ
218 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.218 นางสาวมนัสวี เอ่ียมเจริญ 6211011796001 เอกสารครบ
219 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.219 นางสาวธารารัตน์ อินกอง 6211011796002 เอกสารครบ
220 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.220 นางสาวจัศมินทร์ เสริมทรัพย์ 6211011796004 เอกสารครบ
221 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.221 นางสาวภัทรชิรา หมาดเส็ม 6211011796006 เอกสารครบ
222 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.222 นางสาววรินทร ธีรพิชชญาณ 6211011796012 เอกสารครบ
223 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.223 นางสาวปวีณ์นุช บุญวัง 6211011796019 เอกสารครบ
224 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.224 นายวศิน ทายะบวร 6211011796022 เอกสารครบ
225 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.225 นายธนกร แซ่ตั ง 6211011796023 เอกสารครบ
226 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.226 นางสาวมัณฑณา หอมกล่ิน 6211011796024 เอกสารครบ
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227 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.227 นางสาวขวัญเรือน เอ่ียมสอาด 6211011796026 เอกสารครบ
228 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.228 นางสาวมลฤดี หมวกพ่วง 6211011796027 เอกสารครบ
229 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.229 นายวัฒนชัย เอ่ียมเอก 6211011796028 แก้ไข

เอกสาร
ไม่รับรองส าเนาใบมรณะบัตร ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

230 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.230 นางสาวนวินดา รักนิสัย 6211011796032 เอกสารครบ
231 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.231 นายณัฐกิตต์ิ ไชยชนะ 6211011796033 เอกสารครบ
232 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.232 นางสาวณิชกุล อู่ขลิบธนาพันธ์ 6211011796043 เอกสารครบ
233 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.233 นางสาวกัญญวาท อุปนันชัย 6211011796045 เอกสารครบ
234 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.234 นางสาวณัฐพร โพธ์ิภูมี 6211011796046 เอกสารครบ
235 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.235 นางสาวประกายมาส กล่อมช้าง 6211011801003 เอกสารครบ
236 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.236 นางสาวศิริรัตน์ มาระศิริ 6211011801004 เอกสารครบ
237 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.237 นางสาวฐิติรัตน์ ผลงาม 6211011801005 เอกสารครบ
238 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.238 นางสาวสุภาวดี นราภิรมย์ขวัญ 6211011801018 เอกสารครบ
239 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.239 นางสาวศุภิสรา ค านุ 6211011801019 เอกสารครบ
240 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.240 นางสาววิราภรณ์ แก้วลา 6211011801020 เอกสารครบ
241 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.241 นางสาววศินี ใหลเจริญ 6211011801022 เอกสารครบ
242 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.242 นางสาววรีชน พืชทอง 6211011801024 เอกสารครบ
243 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.243 นายอดิศร แก้วลูน 6211011802001 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
244 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.244 นางสาวศตพร คชาภรณ์สุวรรณ 6211011802004 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตอาสาใหม่ ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ
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245 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.245 นายธนทัศน์ ชุมวิริยะ 6211011802006 เอกสารครบ
246 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.246 นายธนวัฒน์ พรปิยะภคนันท์ 6211011802022 เอกสารครบ
247 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.247 นางสาววรินทร เอกมนสิการ 6211011802026 เอกสารครบ
248 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.248 นายธีรณัฏฐ์ สติประเสริฐ 6211011802030 เอกสารครบ
249 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.249 นายณฐากูล วิเศษพงษ์ 6211011802034 เอกสารครบ
250 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.250 นางสาวภัทราภร กอนแก้ว 6211011802037 เอกสารครบ
251 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.251 นายทักษิณ ลุยจันทร์ 6211011802039 เอกสารครบ
252 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.252 นางสาวพลอยลดา ลาภอุดม 6211011802041 เอกสารครบ
253 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.253 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วประสงค์ 6211011806001 เอกสารครบ
254 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.254 นางสาวยลรดี สนคมิ 6211011806006 เอกสารครบ
255 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.255 นางสาวปทิตตา ฉลาดเขียว 6211011806009 เอกสารครบ
256 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.256 นายเดชาธร จันทรโต 6211011806013 เอกสารครบ
257 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.257 นายถวิกรณ์ ราชประดิษฐ์ 6211011806015 เอกสารครบ
258 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.258 นางสาวชลดาทิพย์ พิมพ์เมือง 6211011806029 เอกสารครบ
259 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.259 นางสาวมิภาพร นิสังรัมย์ 6211011806030 เอกสารครบ
260 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.260 นางสาวสุวนันท์ พันรัตน์ 6211011806034 เอกสารครบ
261 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.261 นางสาวศรีธรา ทาแก้ว 6211011809001 เอกสารครบ
262 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.262 นางสาวกมลชนก บุญหลาย 6211011809002 เอกสารครบ
263 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.263 นางสาวอรไพลิน เรืองขจร 6211011809008 เอกสารครบ
264 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.264 นางสาวดวงกมล เอ่ียมใจตรง 6211011809009 เอกสารครบ
265 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.265 นางสาวศิรินญา ภูประธรรม 6211011809010 เอกสารครบ
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266 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.266 นางสาววรรณพร กิจโสภา 6211011809011 เอกสารครบ
267 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.267 นางสาวอัสมา พิชัยรัตน์ 6211011809015 เอกสารครบ
268 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.268 นายชานนท์ รุ่งรังศรี 6211011809017 เอกสารครบ
269 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.269 นางสาวนฤมล อ่องบางน้อย 6211011809018 เอกสารครบ
270 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.270 นางสาววิชุดา บุญลัย 6211011809019 เอกสารครบ
271 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.271 นางสาวทยิดา ครุฑค  า 6211011809020 เอกสารครบ
272 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.272 นางสาวอนุสรา ต าภู 6211011809029 เอกสารครบ
273 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.273 นายอันนันดา ทับไทร 6211011809035 เอกสารครบ
274 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.274 นางสาวธิดาทิพย์ สุขใส 6211011809036 เอกสารครบ
275 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.275 นางสาวอินทราณี บุญลี 6211011809037 เอกสารครบ
276 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.276 นางสาวอติกานต์ วรรักษ์อักษร 6211011809038 เอกสารครบ
277 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.277 นางสาวสุนิสา ข าผอม 6211011809040 เอกสารครบ
278 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.278 นางสาวณัฐวดี ทารถ 6211011814004 เอกสารครบ
279 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.279 นางสาววิทัศนา รักชาติ 6211011814007 เอกสารครบ
280 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.280 นางสาวอาภากร เทียนเครือ 6211011814021 เอกสารครบ
281 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.281 นางสาวกิตติมา เอ่ียมกุล 6211011814031 เอกสารครบ
282 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.282 นางสาวรินตกานต์ จินตมาศ 6211011814033 เอกสารครบ
283 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.283 นางสาวกานต์ชนก โคตรนัวะ 6211011814039 แก้ไข

เอกสาร
ไม่ส่งจิตอาสามา ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

284 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.284 นางสาวรัตนาวดี สุขจอย 6211011814043 เอกสารครบ



18

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

285 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.285 นางสาวอัญชิษฐา บุญขจาย 6211011820002 เอกสารครบ
286 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.286 นางสาวอารีรัตน์ พันสุรีย์ 6211011820003 เอกสารครบ
287 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.287 นางสาวมณีรัตน์ สายทองทวี 6211011820006 เอกสารครบ
288 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.288 นางสาวชนาภัทร กาทองทุ่ง 6211011820011 แก้ไข

เอกสาร
ขาดกยศ.102 ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

289 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.289 นายนันทนัช ทิพย์มงคล 6211011820016 เอกสารครบ
290 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.290 นางสาวภัคจิรา พรมจันทึก 6211011820020 เอกสารครบ
291 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.291 นางสาวพรนภัส บุญลาโภ 6211011820023 เอกสารครบ
292 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.292 นางสาวทัศนีย์ กว้างนอก 6211011820024 เอกสารครบ
293 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.293 นางสาวศุภากร คล่องรักษ์สัตย์ 6211011820025 เอกสารครบ
294 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.294 นางสาวมาตุปรียา วิสุวงษ์ 6211011820028 เอกสารครบ
295 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.295 นางสาวณัฐชยา ประชุมทอง 6211011820029 เอกสารครบ
296 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.296 นางสาวมุทิตา ล าภา 6211011820034 เอกสารครบ
297 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.297 นางสาวภัทรา โตสุขโข 6211011820040 เอกสารครบ
298 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.298 นางสาวกฤติมา ป่ินแก้ว 6211011820041 เอกสารครบ
299 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.299 นางสาวปทุมรัตน์ แสงทึม 6211011820045 เอกสารครบ
300 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.300 นางสาวทิพวรรณ จันทร์แดง 6211011820049 เอกสารครบ
301 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.301 นายธนัญชัย นามมาลี 6211011940006 เอกสารครบ
302 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.302 นายชญานิน รุ่งวิกรัยสกุล 6211011940009 เอกสารครบ
303 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.303 นางสาวพลอยชมพู นกหนู 6211011940018 เอกสารครบ
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304 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.304 นายธนาธิป สังขะวรรณ 6211011940023 เอกสารครบ
305 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.305 นายจักรภพ ทองก้อนเบ้า 6211011940024 เอกสารครบ
306 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.306 นางสาวเจนสุภา คงเจริญสุข 6211011940025 เอกสารครบ
307 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.307 นายชานน พูลโภคผล 6211011940029 แก้ไข

เอกสาร
1.แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กับ กยศ.
102 กรอกข้อมูลอาชีพพ่อไม่ตรงกัน 2.ท าจิตอาสาใหม่

ติดต่อคุณส าราญ โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

308 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.308 นางสาวสุธาสินี ปรางมณี 6211050160002 เอกสารครบ
309 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.309 นายเทพทัต หม่ันสาน 6211056160001 เอกสารครบ
310 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.310 นางสาวนษวรรณ อเนกรุ่งสิน 6211056160004 เอกสารครบ
311 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.311 นางสาวยัสมีน ทองค า 6211056160006
312 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.312 นางสาววรณัณ ข าเนตร 6211056160008 เอกสารครบ
313 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.313 นางสาวขนิษฐา วรรณประพันธ์ 6211056160016 เอกสารครบ
314 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.314 นางสาววลัยลักษณ์ ใจทน 6211056160017 เอกสารครบ
315 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.315 นางสาวพิชญา อนงค์พร 6211056160020 เอกสารครบ
316 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.316 นายณภัทร สวัสดิภาพ 6211056160025 เอกสารครบ
317 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.317 นางสาวสุกัญญา ป้อมแก้ว 6211056160032 เอกสารครบ
318 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.318 นายทิวัตถ์ อักษร 6211056160033
319 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.319 นางสาวปรีณาภา ปิยะกิจ 6211056160045 เอกสารครบ
320 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.320 นายกฤตเมธ ศัพทเสวี 6211056160055 เอกสารครบ
321 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.321 นายกฤติธี ชูปาน 6211056160064 เอกสารครบ
322 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.322 นางสาวจารุวรรณ ปลื มยุทธ์ 6211056605003 เอกสารครบ
323 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.323 นางสาวกานต์ธิดา ใคร่ครวญ 6211056605004 เอกสารครบ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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324 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.324 นางสาวเบญญทิพย์ เรืองหิรัญ 6211056605006 เอกสารครบ
325 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.325 นางสาวปิณิดา สุขย่ิง 6211056605010 เอกสารครบ
326 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.326 นางสาวชลธิชา นาวงค์หา 6211056605014 เอกสารครบ
327 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.327 นางสาวศิรินภา แสงกุลัง 6211056605015 เอกสารครบ
328 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.328 นายศุภกิตต์ิ ค าล าปาง 6211056605018 เอกสารครบ
329 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.329 นางสาวอทิตยา วีระสัย 6211056605019 เอกสารครบ
330 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.330 นายณัฐพล จันต๊ะ 6211056605023 เอกสารครบ
331 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.331 นายดนัยฤทธ์ิ พรรณสน 6211056605024 เอกสารครบ
332 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.332 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ค ามา 6211056605025 เอกสารครบ
333 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.333 นางสาวปาราวตี แช่มพุฒซา 6211056605027 เอกสารครบ
334 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.334 นางสาวบุปภา บุตรโสม 6211056605028 เอกสารครบ
335 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.335 นางสาวจินตนา นารุน 6211056605029 เอกสารครบ
336 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.336 นางสาวพัชราภรณ์ ปัจฉิมบุตร 6211056605030 เอกสารครบ
337 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.337 นางสาวพิมพ์พัชร์ สูงสุดเอื อม 6211056721009 เอกสารครบ
338 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.338 นางสาวเพชรรัตน์ โชติเชาวน์ชวลิต 6211056721010 เอกสารครบ
339 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.339 นายพุฒิพงศ์ ภูเดช 6211056721011 เอกสารครบ
340 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.340 นางสาวกุลวรินทร์ เผือกพิบูลย์ 6211056721012 เอกสารครบ
341 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.341 นางสาววิมล ด้วงบ้านยาง 6211056721016 เอกสารครบ
342 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.342 นางสาวภรณ์เพชรา ภิรมย์ธีรธรรม 6211056721017 เอกสารครบ
343 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.343 นางสาวปิยวรรณ แย้มเวช 6211056721025 เอกสารครบ
344 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.344 นางสาวณัฏฐ์จิรา อุกฤษฎ์ิชินภัค 6211056721026 เอกสารครบ
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345 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.345 นางสาวกัญญาลักษณ์ วิบูลย์ธรรมปาละ 6211056721027 เอกสารครบ
346 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.346 นางสาวนิรชา ศรีมันตะ 6211056721033 เอกสารครบ
347 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.347 นายอัครวัฒน์ เทพนวล 6211056721035 เอกสารครบ
348 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.348 นางสาวจิตติกาญจน์ สิริธนาวรากุล 6211056721037 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาขาด 8 ชม. ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

349 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.349 นางสาวพัชรีวรรณ ศรีเสมอ 6211056721046 เอกสารครบ
350 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.350 นางสาวภัทรสุดา จูงใจ 6211056721048 เอกสารครบ
351 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.351 นายรณกฤต ชาวสวน 6211056721050 เอกสารครบ
352 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.352 นายวชิรวิชญ์ นิยมวัฒนพันธ์ 6211056721053 เอกสารครบ
353 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.353 นายปรัญชัย สวัสดี 6211056721054 เอกสารครบ
354 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.354 นางสาวธมลวรรณ ถกลอดิสัย 6211056721058 เอกสารครบ
355 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.355 นางสาวยุพาพรรณ กรมดี 6211056721063 เอกสารครบ
356 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.356 นางสาววณิชยา บุญญานนท์ 6211056721070 แก้ไข

เอกสาร
ส าเนาบัตรปชช.พ่อหมดอายุ ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

357 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.357 นางสาวธัญญลักษณ์ ใหม่สาลี 6211056721073 เอกสารครบ
358 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.358 นายอภิภู บุญปล่ัง 6211056721074 เอกสารครบ
359 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.359 นายฐิติภัทร หนูวัน 6211056721075 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาขาด 18 ชม. ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

360 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.360 นางสาวกุลสตรี รัตนุ่มน้อย 6211056721078 เอกสารครบ
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361 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.361 นางสาวพิจิตรา อ านัดมาตย์ 6211056721079 เอกสารครบ
362 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.362 นางสาวสาวิกา แก้วบุตรดี 6211056721080 เอกสารครบ
363 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.363 นายวสุ แต้วณิชพร 6211056721087 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาขาด 10 ชม. ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

364 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.364 นายมณฑล เจริญคลัง 6211056721092 เอกสารครบ
365 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.365 นางสาวชลดา สองเมือง 6211056721093 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาขาด 7 ชม. ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

366 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.366 นายจิรโชติ แถมดอน 6211056721097 เอกสารครบ
367 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.367 นางสาวเพ็ญนภา เพชรแดง 6211056721098 เอกสารครบ
368 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.368 นางสาวศศิตา อารีย์ 6211056721102 เอกสารครบ
369 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.369 นายพรหมพิริยะ เรือนจ ารูญ 6211056721103 เอกสารครบ
370 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.370 นายวรเดช สกุลรัตน์ 6211056721107 เอกสารครบ
371 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.371 นางสาวสุธาสินี อินทดิษฐ 6211056721109 แก้ไข

เอกสาร
1.ขาดส าเนาบัตรปชช.พ่อ 2.อบรมเพ่ิม 10 ชม. ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

372 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.372 นายชานนท์ วันเดวา 6211056721116 เอกสารครบ
373 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.373 นางสาวอรยา ณ หนองคาย 6211056721119 เอกสารครบ
374 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.374 นายเรือรบ ปภัสสรากาญจน์ 6211056721120 เอกสารครบ
375 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.375 นางสาวมธุพร เฮงสิริธนะชัย 6211056724001 เอกสารครบ
376 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.376 นายวีรวิทย์ ทะนะลัย 6211056724015 เอกสารครบ
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377 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.377 นายพลวิทย์ เชียงแสน 6211056724020 เอกสารครบ
378 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.378 นายนรินธร ข าลึก 6211056724021 เอกสารครบ
379 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.379 นายจีระยุ ธรรมประโชติ 6211056724025 เอกสารครบ
380 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.380 นางสาวประภาสิริ สีรักษา 6211056724032 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาขาด 28 ชม. ติดต่อคุณส าราญ โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

381 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.381 นางสาวจริยา ลอยนอก 6211056724034 เอกสารครบ
382 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.382 นางสาวกุลธิดา อนุจร 6211056725004 เอกสารครบ
383 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.383 นางสาวณิชา แซ่ว้าน 6211056725012 เอกสารครบ
384 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.384 นางสาวกฤษณา ปานภูมิ 6211056725015 เอกสารครบ
385 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.385 นายชัยสิทธ์ิ ศรีประโชติ 6211056725016 เอกสารครบ
386 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.386 นายณฐภัทร อัครพาณิชโชติกุล 6211056725017 เอกสารครบ
387 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.387 นางสาวมนัสวี กตัญญู 6211056725018 เอกสารครบ
388 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.388 นางสาวกรรณิการ์ ค าภักดี 6211056725020 เอกสารครบ
389 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.389 นางสาวณัฐริกา พลเดชา 6211056725021 เอกสารครบ
390 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.390 นางสาวชนาการต์ รู้จิตร 6211056725023 เอกสารครบ
391 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.391 นายวัฒนา สุขใย 6211056725025 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
392 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.392 นางสาวอิศริยาภรณ์ บุญสม 6211056725026 เอกสารครบ
393 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.393 นางสาวรุ่งอรุณ นิคมเขต 6211056725027 เอกสารครบ
394 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.394 นางสาวมธุรดา แก้วหาดี 6211056725028 เอกสารครบ
395 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.395 นางสาวปณิดา วงศ์ไชย 6211056990003 เอกสารครบ
396 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.396 นางสาวกิติยาภรณ์ สมเงิน 6211056990005 นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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397 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.397 นายธงชัย เกษลา 6211056990010 เอกสารครบ
398 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.398 นางสาวสุทธิรา เพ่ิมเดช 6211056990011 เอกสารครบ
399 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.399 นางสาวไอนา เลาะหนับ 6211056990014 เอกสารครบ
400 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.400 นางสาววิมลรัตน์ แสงสวาสด์ิ 6211056990015 เอกสารครบ
401 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.401 นางสาวกีรติกา ทิปกะ 6211056990016 เอกสารครบ
402 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.402 นางสาวพรนรา ขุนศรี 6211056990017 เอกสารครบ
403 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.403 นางสาวชุติมา อินเขียว 6211056990021 เอกสารครบ
404 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.404 นางสาวอรพรรณ ลันละนา 6211056990022 เอกสารครบ
405 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.405 นางสาวธีราพร จะแวง 6211056990023 เอกสารครบ
406 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.406 นางสาวกินรี ภูพลอย 6211056990034 เอกสารครบ
407 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.407 นางสาวกนกวรรณ อาษาธง 6211056990035 เอกสารครบ
408 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.408 นางสาวพรพิมล ลายโถ 6211056990036 เอกสารครบ
409 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.409 นางสาวจิราพร ปลายสวน 6211056990041 เอกสารครบ
410 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.410 นางสาวพรนัฐชา ศรีกัน 6211056990042 เอกสารครบ
411 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.411 นางสาวชนิดา มาศเล่ียม 6211056990050 เอกสารครบ
412 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.412 นางสาวศิรินทร์พร ฤทธิยาน 6211056990051 เอกสารครบ
413 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.413 นางสาวปุณณสา ขันเงิน 6211056990053 เอกสารครบ
414 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.414 นางสาวชุติมา สีหามาตย์ 6211056990057 เอกสารครบ
415 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.415 นางสาวปณัฐพร กล่ินมณฑา 6211056990058 เอกสารครบ
416 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.416 นางสาววิภาดา ใยธา 6211056990062 เอกสารครบ
417 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.417 นางสาวคันธารัตน์ แผ่นจันทร์ 6211056990063 เอกสารครบ
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418 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.418 นางสาวพิมพ์ ขจรบุรี 6211056990064 เอกสารครบ
419 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.419 นางสาวชัชชษา สีจันทร์ 6211056990065 เอกสารครบ
420 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.420 นางสาววราภรณ์ ดีบุบผา 6211056990066 เอกสารครบ
421 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.421 นายอรรครชัย เดชอินทร์ 6211056990067 เอกสารครบ
422 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.422 นางสาวกนกพร เดชะ 6211056990070 เอกสารครบ
423 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.423 นางสาวณัฏฐธิดา น้อยศรี 6211056990071 เอกสารครบ
424 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.424 นางสาวอุษณียาภรณ์ เสาวัง 6211056990073 เอกสารครบ
425 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.425 นางสาวธีวร์วรา ปาเป็ง 6211056990074 เอกสารครบ
426 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.426 นางสาวจิรัชณาภรณ์ ชายทวีทรัพย์ 6211056990077 รายได้เกินไม่ผ่านเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1

427 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.427 นางสาวสุภัสสรา ธรรมนุ 6211056990078 เอกสารครบ
428 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.428 นางสาวกมลวรรณ อินถา 6211056990083 เอกสารครบ
429 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.429 นางสาวอิงกมล วงค์แก้ว 6211056990084 เอกสารครบ
430 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.430 นางสาวธารทิพย์ ธรรมษา 6211056990086 เอกสารครบ
431 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.431 นางสาวจิราวรรณ คนหลัก 6211056990087 เอกสารครบ
432 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.432 นางสาวนัฐนัน วรรธกวศิน 6211056990088 เอกสารครบ
433 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.433 นางสาวนริศรา ส าเภาไทย 6211056990090 เอกสารครบ
434 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.434 นางสาวกฤษิรัชตา จีนมัชยา 6211056990098 เอกสารครบ
435 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.435 นายณัฐพงษ์ อัครจันทร์ 6211056990100 เอกสารครบ
436 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.436 นางสาวธัญพร ภู่ทอง 6211056990101 เอกสารครบ
437 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.437 นางสาวศิรินภา นภาศิริโรจน์ 6211056990102 เอกสารครบ
438 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.438 นางสาวอนัญพร วิเศษนาม 6211056990103 เอกสารครบ
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439 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.439 นางสาวปาริกา หอมทรัพย์ 6211056990104 เอกสารครบ
440 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.440 นางสาวฌญาณิณท์ ซาบัว 6311011320005 แก้ไข

เอกสาร
1.แก้ไขหนังสือรับรองรยได้กยศ102 เขียน1ลายมือ
เท่านั นดูตัวอย่าง 2.จิตอาสาท าใหม่30ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

441 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.441 นางสาวภัทรพิชา บุพลา 6311011320006 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ใหม่กยศ102ไม่ได้ท างานมสวน
ดุสิต  2.ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่ใหม่รับรองหมึกสีน  า
เงิน

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

442 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.442 นางสาวอัญญา รุ่งแสง 6311011320010 เอกสารครบ
443 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.443 นางสาวศุภิสรากรณ์ คงแพทย์ 6311011320015 เอกสารครบ
444 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.444 นางสาวอาทิตา สุขบุญชูเทพ 6311011320016 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตอาสาเพ่ิม16 ชม แทนกิจกรรมท่ี13 ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

445 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.445 นางสาวสายธาร ใจชอบ 6311011320021 แก้ไข
เอกสาร

1 ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียนสด 2.
ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเช็นสดและเห็นวันหมดอายุ
บัตรด้วย 3.ท าจิตอาสาเพ่ิม 8 ชม 4.ถ้าอยู่ในการดูแล
ของพ่อหน้าแบบฟอร์มท่ี1 เขีบยช่ือสกุลแม่พอท าหน้านี 
ใหม่ด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

446 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.446 นางสาวนันท์ชภรณ์ ชินระหงษ์ 6311011320022 เอกสารครบ
447 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.447 นางสาวจณีวรรณ พัฒสมุท 6311011320023 เอกสารครบ
448 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.448 นางสาวมนัสชนก ชัยหนองบัว 6311011320024 เอกสารครบ
449 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.449 นางสาวมีนชยา ใจดี 6311011320026 เอกสารครบ
450 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.450 นางสาวพรนัชชา อุดมพร 6311011320027 เอกสารครบ
451 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.451 นางสาวณัฐนันท์ เมยไธสง 6311011320028 ขอพบนักศึกษา : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันเวลราชการ
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452 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.452 นางสาวพรนภา ทองเทพ 6311011320035 แก้ไข
เอกสาร

หน้าแบบฟอร์มข้อ9เขียนระบุ 2ท าหนังสือรับรอง
รายได้กยศ102ใหม่ดูตัวอย่างในโน๊ต

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

453 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.453 นางสาวกนกวรรณ ทิศสันชัย 6311011320037 เอกสารครบ
454 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.454 นางสาวดุสิตา ฟักช่ืน 6311011320038 เอกสารครบ
455 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.455 นางสาวณัฐพร พลวัฒน์ 6311011340004 แก้ไข

เอกสาร
ส าเนาสลปเงินเดือนพ่อให้พ่อรับรองด้วยตัวเอง ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

456 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.456 นายณัฐวุฒิ ปากอุตสาห์ 6311011340007 เอกสารครบ
457 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.457 นางสาวนุรฮาซีกีน ยาลอ 6311011340009 แก้ไข

เอกสาร
ส าเนาบัตรประชาชนแม่หมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

458 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.458 นางสาวรสสุคนธ์ ใจใส 6311011340013 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
459 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.459 นางสาวอัซม่ี เจ๊ะเลาะ 6311011340015 เอกสารครบ
460 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.460 นางสาวดวงพร โตเเทน 6311011340018 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยซ102 ใหม่เขียนได้1ลายมือ
และระบุช่ิอสกุลมีชีวิตเท่านั นส่วนท่ีเหลือเขียน
เหมือนเดิม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

461 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.461 นายภูมิศักด์ิ ระวังสระน้อย 6311011340019 เอกสารครบ
462 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.462 นางสาวสิริยา เนียมใบหอม 6311011445001 เอกสารครบ
463 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.463 นางสาวกชพร ศาสตระรุจิ 6311011445004 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ไม่ต้องเขียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติและท่ีอยู่ 2.ให้ไปถ่ายภาพคู่กบ
พรท่ีรับรองกิจกรรมนศ มาพร้อมเบอร์ติดต่อ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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464 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.464 นางสาวปนัดดา เพชรกล่ า 6311011445005 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่มาใหม่หมดอายุก่อน
ก าหนดส่งเอกสารวันท่ี25กค 65

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

465 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.465 นางสาวมนัสนันท์ ทินรุ่ง 6311011445008 เอกสารครบ
466 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.466 นางสาวดวงดาว เกิดสุข 6311011445010 เอกสารครบ
467 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.467 นางสาวพรผกา แก้วประสิทธ์ิ 6311011445012 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาท าเพ่ิม14 ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

468 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.468 นางสาวณัฐกานต์ เกตุสุวรรณ์ 6311011445020 เอกสารครบ
469 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.469 นางสาวปรียาภรณ์ คอนมะลา 6311011445021 เอกสารครบ
470 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.470 นางสาวปาริฉัตร ยะหะยอ 6311011445024 แก้ไข

เอกสาร
กิจกรรมท่ี21-22 จิตอาสาให้แนบรูปท่ีถ่ายกับผู้รับรอง ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

471 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.471 นางสาวสุนิสา ภูกลาง 6311011445026 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
472 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.472 นางสาวธิดารัตน์ อินดอน 6311011445027 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาท่ีท าท่ีวัดใหไปถ่ายภาพกับผู้รับรองกิจกรรม
และเบอร์ติดต่อ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

473 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.473 นางสาวเกษมณี นันโท 6311011445031 เอกสารครบ
474 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.474 นางสาวธมลวรรณ ห้องทรัพย์ 6311011445034 แก้ไข

เอกสาร
หน้าแบบค าข้อข้อ9ไม่ต้องเขียนเพราะเขียนข้อ7แล้ว  
2.หนังสือรับรองรายได้กยศ102ท าใหม่  3.ใบหย่า ให้
ติดต่อกลับ022445199

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

475 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.475 นางสาวปวรลดา วรลักษณ์กิจ 6311011445041 แก้ไข
เอกสาร

1.พ่อพนงหมู่บ้านท างานประจ าขอหนังสือรับรอง
เงินเดือน/สลิปเงินเดือนพ่อถ้ามีให้แก้หนังสือรับรอง
รายได้กยศ102 ข้อมูลพ่อเขียนช่ือสกุลมีชีวิตท่ีเหลือ
เหมือนเดิม  2 จิตอาสาขาด 7 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

476 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.476 นางสาวบัณฑิตา บุตรดี 6311011445047 เอกสารครบ
477 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.477 นายสรวิชญ์ ปานาพุฒ 6311011445050 เอกสารครบ
478 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.478 นางสาวน  าทิพย์ พูลสวน 6311011445051 แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102พ่อ 2.ส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 3.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อหมดอายุขอ
ใหม่ 4จิตอาสาท าเพ่ิม 13 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

479 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.479 นางสาวนฤมล ฝ่ายเดช 6311011445054 เอกสารครบ
480 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.480 นางสาวไอลดา หมู่กนทา 6311011445056 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตเพ่ิม16ชม ขาดอยู่ส่งมา20ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

481 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.481 นางสาวจันทร์จิรา บุตรน  าเพชร 6311011445057 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชนป้า 2.จิดอาสาท าเพ่ิม16 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

482 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.482 นางสาวณัฐธิดา วงษ์เชียงขวาง 6311011445059 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
483 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.483 นางสาวบงกรฎ สัญญะวี 6311011445061 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตเพ่ิม4ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

484 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.484 นายเอกนิวัฒน์ บุตรดี 6311011445065 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ท่ีส่งมาไม่มี
เจ้าหน้าท่ีรับรองมา2.ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ 3.ส าเนา
ใบหย่าพร้อมส าเนาถูกต้อง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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485 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.485 นางสาวณิชกานต์ จังวัฒนาทรัพย์ 6311011447001 เอกสารครบ
486 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.486 นางสาวธิติพร เชื อเมืองพาน 6311011447004 แก้ไข

เอกสาร
หนังสือรับรองรายได้แม่   2.จิตอาสา36ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

487 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.487 นายธนภัทร ขันธุวาร 6311011448001 เอกสารครบ
488 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.488 นางสาวเนตรนภา ทองอุดม 6311011448003 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่ใหม่เซ้นสดและหมดอายุด้วย ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

489 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.489 นายชฎายุ วันไทร 6311011448005 เอกสารครบ
490 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.490 นางสาวนัฏฐิตา ทิพย์สุราษฎร์ 6311011448009 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อด้วย ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

491 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.491 นางสาวอารียา โพธิสูง 6311011448012 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
492 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.492 นางสาวกัลย์สุดา เขียวนวล 6311011448013 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาให้ไปถ่ายภาพคู่กับพระท่ีรับรองกิจกรรมพร้อม
เบอร์ติดต่อมาส่ง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

493 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.493 นางสาวอาทิตยา พุดกุดเรือ 6311011448014 เอกสารครบ
494 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.494 นางสาววริศรา เลิศวรากร 6311011448017 เอกสารครบ
495 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.495 นางสาวดาริกา อุ่นทานนท์ 6311011448028 แก้ไข

เอกสาร
ส าเนาบัตรประชาชนพ่อถ่ายเอกสารและให้พ่อลงช่ือเอง ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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496 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.496 นางสาวกานติมา ศรีอรุณ 6311011448034 แก้ไข
เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102 2.ส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  3.จิตอาสาท าเพ่ิมเดิมท าไว้26 ขาด 10 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

497 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.497 นางสาวสุจารีย์ พุ่มพิศ 6311011448036 เอกสารครบ
498 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.498 นางสาวนิสารัตน์ บูรณะโอสถ 6311011448039 เอกสารครบ
499 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.499 นางสาวกรฎา สีสันงาม 6311011448041 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
500 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.500 นางสาวจิตสุภา กองม่วง 6311011448044 เอกสารครบ
501 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.501 นางสาววิราวรรณ คันสร 6311011448048 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับรองรายได้กยศ102 2.
หนังสือรับรองรายได้กยศ102 3.บัตรประชาชนพ่อ
หมดอายุ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

502 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.502 นายเอกอัคร พัฒนะจุฑานันท์ 6311011448050 แก้ไข
เอกสาร

ท าเพ่ิมจิตอาสานับได้ 22 ชมขาด14 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

503 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.503 นางสาวภัทราวดี เดชดี 6311011448052 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบตรประชาชนพ่อถ่ายเอกสารพร้อมรับรอง
ส าเนา

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

504 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.504 นายธนบูรณ์ สมบัติเรืองสกุล 6311011460002 เอกสารครบ
505 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.505 นางสาววรรนิสา ศรีระพรม 6311011460006 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียน1ลายมือ
ไม่ได้ท างานสวนดุสิต ท าหน้าแบบฟอร์มข้อ9 ไม่ต้อง
ระบุ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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506 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.506 นางสาวธนภรณ์ ขยันหา 6311011460007 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ไม่ต้องระบุ
มหาวิทยาลัยสวนุสิต  2.ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่
ใหม่  3ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อใหม่  ขาดจิตอาสา
ท าเพ่ิม17ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

507 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.507 นางสาวสุพัตรา พร้อมวงศ์ 6311011460011 เอกสารครบ
508 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.508 นางสาวธนภรณ์ เวชกามา 6311011460012 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตอาสา 16 ชม thaimoc ไม่ให้แจ้งแล้ว ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

509 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.509 นางสาวยูมิ ทองเจริญ 6311011460015 เอกสารครบ
510 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.510 นายอดิศักด์ิ จันทร์หา 6311011460017 แก้ไข

เอกสาร
ให้ติดต่อมาท่ี022445199 อ.สมชัย ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

511 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.511 นางสาววริษา มีศรี 6311011460018 แก้ไข
เอกสาร

ท่ีอบรมมาแจ้งแล้วและลงวิธีการท่ีจะอบรมท่ีมีSET 
กยศ ดูในโน๊ตกลุ่ม ท าจิตอาสาใหม่ 36 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

512 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.512 นางสาวนันท์นภัส อรุณรัตน์ 6311011460019 เอกสารครบ
513 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.513 นายณัฐพงษ์ ปิชาติ 6311011460027 เอกสารครบ
514 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.514 วิภารัตน์ ศิริวงศ์ 6311011460028
515 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.515 นางสาวอนิสฟา อาชว์วณิช 6311011460030 เอกสารครบ
516 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.516 นางสาวนรินสา แสงโทโพธ์ิ 6311011460039 เอกสารครบ
517 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.517 นางสาวฐิติชญา จีระกิจ 6311011460040 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาท าใหม่6ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

ขอพบนักศึกษา : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันเวลราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

518 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.518 นางสาวขวัญพิชชา ดวงแพงมาตร 6311011460046 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตเพ่ิม2 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

519 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.519 นางสาวณัฎฐณิชา บุญถม 6311011460053 เอกสารครบ
520 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.520 นายสุริยา อินหงษา 6311011460055 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรบริจาคโลหิต2ครั งท่ีท า ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

521 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.521 นางสาวศศิวิมล เชื อลิ นฟ้า 6311011460059 แก้ไข
เอกสาร

จิตอาสาไม่ให้ผ่านกิจกรรมท่ี18สงสัยสอบถาม
022445199 ถ้าไม่สงสัยท าเพ่ิม4ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

522 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.522 นางสาวนันท์นภัส เหล่าวงศ์พุทธา 6311011460061 แก้ไข
เอกสาร

ให้ท าจิตอาสาใหม่14ชม ท่ีไปท าท่ีหน่วยเลือกตั งไม่ผ่าน
ครับ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

523 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.523 นางสาวอริญรดา สารศรี 6311011460065 เอกสารครบ
524 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.524 นางสาวมีนา ปามะ 6311011460066
525 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.525 นางสาวพรรณธร คล้ายเอ่ียม 6311011460067 เอกสารครบ
526 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.526 นายสุกฤษฎ์ิ เชิดปัก 6311011460068 แก้ไข

เอกสาร
ข าส าเนาบัตรประชาชนผู้รับรองรายได้คุณเพียรใจ 2.
จิตอาสาขอคุยด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

527 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.527 นางสาวประภาพันธ์ ไชยรัตน์ 6311011460069 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กนยศ102ใหม่ไม่ระบุท่ี
ท างานมสด 2.จิตอาสาท่ีท าท่ีวัดไปถ่ายรูปคู่กับพระท่ี
รับรองพร้อมเบอร์ติดต่อ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

528 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.528 นางสาวอามีนา แดนมะตาม 6311011460073 เอกสารครบ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

529 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.529 นางสาวกาญจนาภา โตสุข 6311011460077 เอกสารครบ
530 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.530 นางสาววรรณภา แย้มภู่ 6311011460090 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ไม่ต้องเขียน
มหาวิทยาลัยและท่ีอยู่ท่ีเหลือเหมือนเดิม 2.จิตอาสาท่ี
ท าท่ีวัดให้ไปถ่ายภาพคู่กับพระท่ีรับรองกิจกรรมมาโดย
เอาภาพท่ีสแกนไปยืนยันกับท่าน

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

531 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.531 นายสหรัฐ บุญกอง 6311011480001 แก้ไข
เอกสาร

แก้ไขหนังสือรับรองรายได้ห้ามใช้น  ายาลบค าผิดและ
รับรองของพ่อแล้วของแม่เขียนแค่ช่ือสกุลมีชีวิตอยู่แม่
มีสลิปมาไม่ต้องรับรอง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

532 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.532 นายนัษฎาภูวดล ระวิพานิชย์ 6311011480002 แก้ไข
เอกสาร

1ขอส าเน่าบัตรประชาชนแม่ใหม่หมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

533 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.533 นายภัทรพัฒน์ พิจารณ์วณิช 6311011480008 แก้ไข
เอกสาร

1.ขาดหน้ากยศ102 หนังสือรับรองรายได้ 2.ส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับรองพร้อมลงช่ือส าเนาถูกต้อง3.จิต
อาสาขอคุยด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

534 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.534 นายณัฐชัย พรมไธสง 6311011480014 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชนแม่ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

535 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.535 นางสาวรัฐญา ร่ืนพิทักษ์ 6311011480015 เอกสารครบ
536 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.536 นางสาวรุ่งธันวา เจตนาการย์ 6311011480024 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ลืมระบุรายได้พ่อ
แม่ริเปล่า 2.ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อพร้อมเจ้าตัว
รับรองเอง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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537 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.537 นางสาวสิมิลัน ประสิทธิพร 6311011480026 แก้ไข
เอกสาร

ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อน ามาให้ดู ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

538 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.538 นางสาวบุพผาวรรณ คลังบริบูรณ์ 6311011480028 เอกสารครบ
539 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.539 นายคณาวุฒิ หรพูล 6311011480031 เอกสารครบ
540 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.540 นายรุจิรดา อ่ินค า 6311011480032 แก้ไข

เอกสาร
ขอคุยจิตอาสาไปท าท่ีวัดแล้วไหนรูปคู่พระท่ีรับรอง
กิจกรรม 2.วัดไหน

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

541 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.541 นางสาวพิมพ์มาดา อยู่เจริญ 6311011480033 เอกสารครบ
542 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.542 นางสาวนิรันดา สุขสยาม 6311011480038 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าบัตรประชาชนพ่อใหม่ 2จิตอาสาขอคุยด้วย
กิจกรรมท่ี1-4

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

543 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.543 นางสาวพรพิมล ศรีเคลือบ 6311011480039 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสาใหม่ 8 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

544 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.544 นางสาวณัฐณิชา สังประพน 6311011480044 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
545 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.545 นางสาวภัทรสุดา วงษ์เวช 6311011480053 เอกสารครบ
546 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.546 นางสาวศศิธร ปรีจินดา 6311011480055 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองรายได้ท่ีส่งมาคือ
ใบอนุญาตพกพาปืน

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

547 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.547 นางสาวอนันดา ลัดดาวงศ์ 6311011480058 เอกสารครบ
548 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.548 นางสาวหรรษา อาจเกิด 6311011480061 เอกสารครบ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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549 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.549 นางสาวสลินทิพย์ ทวีชาติ 6311011480062 แก้ไข
เอกสาร

จิตอาสาท าเพ่ิม3ชม นับแล้วดูให้ดี ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

550 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.550 นายสหรัฐ สังฆมานนท์ 6311011510002 เอกสารครบ
551 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.551 นายธณัฐฏ์ บุตรเล่ียม 6311011510009 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ยศ102ใหม่เขียน1ลายมือ
ตรวจสอบรายได้ต่อปีของพ่อแม่เกินเกณฑ์ท่ีกยศ
ก าหนดตรวจสบให้ดี

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

552 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.552 นางสาวรมิตา กรุณา 6311011510011 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัรประชาชนพ่อ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

553 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.553 นางสาวอัญชลี ตรีรัตน์ 6311011510015 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อแม่ให้รับรองส าเนาและลง
ช่ือ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

554 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.554 นางสาวชลธิชา มะหาป้ัน 6311011510018 แก้ไข
เอกสาร

ให้ติดต่อกลับ1. ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่  
ดูตัวอยางในโน๊ตกลุ่ม 2.ท าจิตอาสาใหม่20 ชม 3. หน้า
แบบค าขอกู้ใครเป็นผู้ปกครองเราถาเป็นพ่อ ปีท่ีแล้วใช้
คนเดิม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

555 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.555 นางสาวสุรีรัตน์ เกาะกลาง 6311011510019 แก้ไข
เอกสาร

ส าเนาบัตรประชาชนพ่อหมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

556 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.556 นายชลสิทธ์ิ นพรัตน์ 6311011510024 เอกสารครบ
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557 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.557 นางสาวณัชกมล อินทร์บ ารุง 6311011510026 แก้ไข
เอกสาร

ขอรูปภาพท่ีถ่ายคู่กับนศกิจกรรมท่ี21-24 ท่ีท าท่ีวัด 
กรณีท่ีท าท่ีวัดควรเป็นพระหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีวัดถ้านักศึก
รู้ตัวขอให้ท าใหม่ 16 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

558 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.558 นางสาวนันทิศา แสงใสแก้ว 6311011510027 แก้ไข
เอกสาร

แก้ไขใบหน้าแบบค าขอกู้ถ้าอยู่ในความดูแลพ่อให้ระบุ
ข้อมูลพ่อทั งหมดส่วนของแม่เขียนช่ือสกุลเท่านั น

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

559 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.559 นางสาวโชติกา ลิ มประเสริฐ 6311011510028 เอกสารครบ
560 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.560 นางสาวจุฬารัตน์ ระหาร 6311011510035 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ใส่ข้อมูลช่ือสกุล
พ่อมีชีวิตเท่านั นส่วนรานยละเอียดท่ีเขียนไว้เหมือนเดิม
สงสัยติดต่อกลับ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

561 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.561 นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์สถิตย์ 6311011510038 แก้ไข
เอกสาร

ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

562 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.562 นางสาวณัฐวรรณ มาแสนจันทร์ 6311011510039 แก้ไข
เอกสาร

1.ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102พ่อ 2.ว าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 3.จิตอาสาให้เขียนและท ามาใหม่ขาด16 
ชม กิจกรรมท่ี21-23 ไม่ผ่าน  4.ขอสลิปเงินเดือนแม่
เดือนมิย65 หรือ กค65 ท่ีให้มาเป็นดือนมค64มีค65

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

563 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.563 นางสาวพัชรพร สุขเสน 6311011510042 แก้ไข
เอกสาร

1.ขอส าเนาใบมรณะบัตรพ่อ  ท าหนังสือรับรอง
รายได้กยศใหม่ลืมระบุรายได้พ่อเขียน1ลายมือเท่านั น

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

564 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.564 นางสาวรัตนา มณีสังข์ 6311011510045 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
565 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.565 นางสาวชนิตา หนูวงษ์ 6311011510049 แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้าแบบฟอร์มใหม่หน้า1เขียนข้อมูลพ่อช่อสกุลมี
ชีวิต 2.ขอส าเนาใบหย่า

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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566 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.566 นางสาวนภสร มีทรัพย์ 6311011510051 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ 2.บัตรประชาชนแม่
หมดอายุ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

567 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.567 นางสาวเกสราภรณ์ พรมโสภา 6311011541003 เอกสารครบ
568 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.568 นางสาวอรพรรณ ปรุงชัยภูมิ 6311011541007 เอกสารครบ
569 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.569 นางสาวพิชญา รุ่งเรืองเจริญสุข 6311011541010 เอกสารครบ
570 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.570 นางสาวสุภัชชา สระแก้ว 6311011541014 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐใหม่ถ่ายให้เห็นวันออกบัตร
หมดอายุด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

571 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.571 นางสาวจิรนันท์ บุญธรรม 6311011541016 เอกสารครบ
572 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.572 นายพีระพงษ์ ผาบุตรา 6311011541031 แก้ไข

เอกสาร
บริษัทปิดไปแล้วรับเงินสดเวลาจ่าย ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

573 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.573 นางสาวอริสรา รักษาศักด์ิชัย 6311011541032 แก้ไข
เอกสาร

ส าเนาใบมรณะบัตรพ่อ 2.จิตอาสาท าเพ่ิม10 ชม นับได้
26 ชม ท่ีส่งมา

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

574 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.574 นายภาญุพัสส์ ประค าทอง 6311011541033 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ไม่ต้องเขียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท าจิตเพ่ิม4 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

575 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.575 นางสาวในนามความรัก เรือนแก้วเทวา 6311011541037 เอกสารครบ
576 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.576 นายอานนท์ ถาวรพิทักษ์กุล 6311011541043 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตอาสาเพ่ิม16 ชม ขาด ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ



39

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

577 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.577 นางสาวสุภาภร ธนโชติ 6311011541044 เอกสารครบ
578 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.578 นายฤทธิเดช มีสมนาค 6311011541049 เอกสารครบ
579 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.579 นางสาวแดนจิรา แสงศักด์ิ 6311011541050 แก้ไข

เอกสาร
1ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102พ่อ  2.ส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  3.ส าเนาใบมรณะลัตรแม่   4หนังสือ
ยินยอมเปิดเผยข้อมูลนักศึกษา   5.จิตอาสา36

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

580 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.580 นางสาวณัฐกานต์ มงคลพันธ์ 6311011541051 เอกสารครบ
581 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.581 นางสาวดลยา ลาเทิง 6311011541052
582 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.582 นางสาวลลนา ยอดสุรินทร์ 6311011541053 แก้ไข

เอกสาร
กิจกรรมท่ีท าท่ีวัดประกาศให้ต่อวัน4 ชม ตามประกาศ
ขอรูปคู่ผู้รับรองกิจกรรมท่ีพระรับรองมาถ้ามีท าเพ่ิมแค่
 18 ชม แต่ถ้าไม่มีท า 22 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

583 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.583 นางสาวณัฐรดี เปรมทองสุข 6311011541058 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรประชาชนนศและส าเนาบัตรประชาชน
แม่ใหม่ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองมาใหม่

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

584 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.584 นางสาวกุลธิดา จ าปาคง 6311011541060 แก้ไข
เอกสาร

ขาดหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลนศ 2.จิตอาสาขาด 
20 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

585 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.585 นางสาวศิริพร พันธ์อ้อ 6311011553002 แก้ไข
เอกสาร

จิตอาสาท่ี26เก่ียวกับการเรียนการสอนให้ติดต่อกลับ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

586 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.586 นายนิฐชาพล ช่อผูก 6311011553005 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสา16ชม เดิมส่งมา20ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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587 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.587 นางสาวเบญญทิพย์ เวียงชัย 6311011553008 แก้ไข
เอกสาร

แก้แบบฟอรืมหน้า1 2.ท าจิตอาสาเพ่ิม4 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

588 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.588 นางสาวสุชานันท์ ปวงสุข 6311011553009 เอกสารครบ
589 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.589 นางสาวนัจนันท์ สุขุมาภัย 6311011553010 แก้ไข

เอกสาร
1.ท าหนังสือรับรองรายได้ใหม่ 2รับรองส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐลงช่ือด้วยเจ้าของบัตร3.ท าจิตอาสาใหม่36
ชมให้ติดต่อกลับ022445199

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

590 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.590 นางสาวภัคจิรา พิศมร 6311011553015 เอกสารครบ
591 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.591 นางสาวนาดา บุญมาเลิศ 6311011553017 แก้ไข

เอกสาร
หนังสือรับรองรายได้กยศ102ท าใหม่ ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

592 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.592 นางสาวจิราพร หัดประกอบ 6311011553019 แก้ไข
เอกสาร

ส าเนาบัตรประชาชนแม่หมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

593 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.593 นางสาววรินทร วงษ์วิจารณ์ 6311011553021 เอกสารครบ
594 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.594 นายชินวัฒน์ มณีรักษ์ 6311011553023 แก้ไข

เอกสาร
วุฒิบัตร ในการเรียน SET e-Learning ท่ีสามารถใช้
นับช่ัวโมงกิจกรรมจิตสาธารณะของกยศ.ได้ จะต้อง
เรียนผ่านระบบของ กยศ.เท่านั น ต้องการเรียน SET

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

595 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.595 นางสาวปวริศา ข าเกิด 6311011553025
596 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.596 นางสาวลดาทิพย์ แก้วเนตร 6311011553027 เอกสารครบ
597 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.597 นางสาวรัตนา นิสัยหม่ัน 6311011553028 เอกสารครบ
598 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.598 นางสาววริศรา ปรีชา 6311011553029 เอกสารครบ
599 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.599 นางสาววันปรารถนา กองเมือง 6311011553032 เอกสารครบ

ขอพบนักศึกษา : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันเวลราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

600 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.600 นางสาวศลีนา อันสุพรรณ 6311011553041 เอกสารครบ
601 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.601 นางสาวรวิกานต์ โมสิงห์ 6311011553052 แก้ไข

เอกสาร
ติดต่อกลับเบอร์มือถือ/เบอร์ส านักงาน ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

602 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.602 นายธฤต บินตรี 6311011553056 แก้ไข
เอกสาร

ท าหน้าแบบฟอร์มใหม่ 2.ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ
102ระบุช่ือสกุลแม่มีชีวิตท่ีเหลือเขียนเหมือนเดิม 3.
ส าเนาใบหย่า

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

603 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.603 นางสาวชนัญญา นาคค า 6311011553058 แก้ไข
เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102แม่  2.ขาดส าเนา
บัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

604 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.604 นางสาวนันทิยา ใจเท่ียง 6311011553060 แก้ไข
เอกสาร

ขาดภาพถ่ายคู่กับพระท่ีรับรองกิจกรรมมาถ้าอยู่ กทม
แล้วให้ไปท าใหม่พร้อมถ่ายภาพคู่และให้ท่านลงช่ือ
เบอร์ติดต่อ 5 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

605 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.605 นางสาวณัฐนิชา ปินทะโก 6311011571002 เอกสารครบ
606 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.606 นางสาวนิชาภัทร ชัยสีหา 6311011571004 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ไม่ต้องเขียนมหา
วิทยาสวนดุสิตท่ีอยู่ไม่ต้องใส่บรรทัดท่ี6-8

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

607 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.607 นางสาวอมรรัตน์ ฟุ้งสันเทียะ 6311011571006 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสาใหม่ 1 ชม thaimoc แจ้งไว้แล้วไม่ผ่านครับ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

608 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.608 นายวรวุฒิ สืบใหม่ 6311011571011 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เข่ียนได้1ลายมือ
เท่านั น

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

609 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.609 นางสาวกัญญ์กุลณัช รอดหวาน 6311011571014 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสา16 ชม แจ้งไว้แล้วthaimoc ไม่สามารถ
ใช้ได้ในปีการศึกษา2565นี 

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

610 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.610 นางสาวจตุพร แก่นเพ็ชร 6311011571016 เอกสารครบ
611 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.611 นายอธิ หอมย่ิง 6311011571019 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐใหม่ดูวันหมดอายุด้วย   2. 
ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อใหม่ส่งมาหมดอายุ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

612 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.612 นายวันเฉลิม ธัญญผล 6311011571023 แก้ไข
เอกสาร

ท าหน้าแบบฟอร์มหน้า1ไม่ต้องระบุข้อมูลข้อท่ี9 
เพราะพ่อเป็นผู้ปกครอง 2.ท าหนังสือรับรองรายได้ก
ยศ102ใหม่ไม่ต้องเขียนข้อมูลวาสนาท่ีเหลือเขียน
เหมือนเดิม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

613 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.613 นายธันยพงศ์ ร่ืนอารมย์ 6311011571030 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐใหม่ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

614 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.614 นางสาวพิชญ์จิรา เมฆเนย 6311011571036 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
615 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.615 นางสาวศศิกานต์ สิงห์รอด 6311011571040 เอกสารครบ
616 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.616 นางสาวอนุสรา ประมูลเรือง 6311011571042 เอกสารครบ
617 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.617 นางสาว กฑาทิพย์ ตรีท่อ 6311011571044 เอกสารครบ
618 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.618 นางสาวรุจิกร พลยางนอก 6311011571045 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
619 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.619 นางสาวสุทธิดา ใหมอ่อน 6311011571046 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนนศใหม่ 2.ท านังสือรับรอง
รายได้กยศ102ใหม่เขียน1ลายมือ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

620 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.620 นางสาวอัญชิสา นันทจรรยาวิทย์ 6311011571047 เอกสารครบ
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621 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.621 นางสาวสุกัญญา ลาภา 6311011571048 แก้ไข
เอกสาร

1.ขอหนังสือรับรองรายได้กยศ102 เขียนข้มูลเฉพาะ
พ่อส่วนของแม่ระบุช่ือสกุลมีชีวิต 2.ขอส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐดูวันหมดอายุบัตรด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

622 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.622 นางสาวภานุมาศ   นิติสาขา 6311011571051 แก้ไข
เอกสาร

1ท าแบบค าขอใหม่ทั งหมดและเอกสารท่ีใช้ประกอบให้
ใช้หมึกสีน  าเงินลูกล่ืนเท่านั น 2. ส าเนาบัตรประชาชน
พ่อ และส าเนาบัตรประชาชนแม่ และส าเนาบัตร
ประชาชนนศ ให้รับรองโดยเจ้าของบัตร  3.สลิป
เงินเดือนแม่ให้แม่รับรองลายมือสด  4.ท าหนังสือ
รับรองรายได้กยศ102ใหม่สถานท่ีท างานนศไม่ต้องใส
และข้อมูลแม่ใส่ช่ือสกุลยังมีชีวิตพอ  5.ส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐขอใหม่รับรองด้วยหมึกสีน  าเงิน

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

623 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.623 นางสาวเกศริน แก้วหัวไทร 6311011571057 เอกสารครบ
624 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.624 นายฆเนศ ทิพาเสถียร 6311011660002 เอกสารครบ
625 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.625 นายคมกฤษ นิธินันทัชพร 6311011660006 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตอาสา33 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

626 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.626 นางสาวนภัสสร สิทธิศรีจันทร์ 6311011660007 เอกสารครบ
627 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.627 นายเอกรินทร์ วรรณทวี 6311011660008 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตอาสาเพ่ิม4 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

628 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.628 นางสาวเบญจพร ค ารังศรี 6311011660021 เอกสารครบ
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629 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.629 นางสาวสุพรรษา พิมนุช 6311011767002 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสา20ชม เคยแจ้งแล้วthaimoc ไม่อนุญาต ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

630 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.630 นางสาวพรนภัสสร โภชน์เจริญ 6311011767009 แก้ไข
เอกสาร

กิจกรรมท่ี12ท าแยกเป็นวันๆและให้ถ่ายรูปคู่กับผู้
รับรองกิจกรรมท าม่ีวัดควรให้พระรับรอง  2.กิจกรรมท่ี
 11 ถ่ายรูปคู่กับผู้รับรองไม่ใช่รูปเด่ียว ถ้าติดต่อไม่ได้
ใหม่ท าใหม่ครับ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

631 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.631 นางสาวอัจฉรา สานุสันต์ิ 6311011767014 แก้ไข
เอกสาร

หนังสือรับรองรายได้กยส102รายได้พ่อกับหน้า
แบบฟอร์มไม่ตรงกันถ้าหน้านี นศเขียนให้มาติดต่อ 2.ให้
ไปถ่ายภาพคู่กับผู้รับรองกิจกรรมท่ีท าท่ีวัดมาโดยเอา
จิตอาสาท่ีสแกนไว้ไปติดต่อกับพระท่านเดิม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

632 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.632 นางสาวชญานิน พลสิทธ์ิ 6311011767017 แก้ไข
เอกสาร

ส าเนาบัตรประชาชนพ่อ ส าเนาบัตรประชาชนแม่ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

633 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.633 นางสาวจันทวรรณ รักวิถี 6311011767019 แก้ไข
เอกสาร

จิตอาสาขาด5 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

634 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.634 นางสาวอารียา หวานวงค์ 6311011767025 แก้ไข
เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102พ่อแม่  2.ส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐถ่ายวันออกบัตรและดูวันหมดอายุพร้อม
รับรอง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

635 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.635 นางสาวรัชนก บุราณรมย์ 6311011767029 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสาเพ่ิม 8 ชม ติดต่อกลับ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

636 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.636 นางสาววริศรา กรวยสวัสด์ิ 6311011767032 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

637 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.637 นางสาวธมลวรรณ เทศปลื ม 6311011767033 เอกสารครบ
638 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.638 นางสาวกานต์นภัส ยงศิริ 6311011767035 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาท่ีท าท่ีวัด16ชม ให้ไปถ่ายภาพผู้รับรองมา ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

639 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.639 นางสาวชุติกาญจน์ ยงศิริ 6311011767036 แก้ไข
เอกสาร

จิตอาสาท่ีท าท่ีวัด16ชม ให้ไปถ่ายภาพผู้รับรองมา ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

640 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.640 นายธีรทัศน์ นิวัฒน์ 6311011767037 เอกสารครบ
641 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.641 นางสาวมาลิสา แสงขุรัง 6311011767039 เอกสารครบ
642 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.642 นางสาวชลธิชา ศรีวารินทร์ 6311011767040 แก้ไข

เอกสาร
ข าส าเนาบัตรประชาชแม่หมดอายุ 2.ขอส าเนาบัตร
ประชาชนพ่อใหม่ ทั งสองใบให้เซ้นสดโดยเจ้าของบัตร

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

643 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.643 นางสาวสรนันท์ สังสนา 6311011767048 เอกสารครบ
644 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.644 นางสาวปราญชลี โรจนท่าพระยา 6311011767053 เอกสารครบ
645 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.645 นางสาวจิตรธิดา นนทะบุตร 6311011767054 เอกสารครบ
646 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.646 นางสาวกุลกันยา สอาดชัย 6311011767055 แก้ไข

เอกสาร
ข าส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐเซ้นสด 2.จิดอาสาท าเพ่ิม16
ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

647 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.647 นายพงศ์ศิริ ชาบุรี 6311011767057 แก้ไข
เอกสาร

จิตอาสาท าเพ่ิม4 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

648 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.648 นางสาวญาณิชา วงศ์ค าภา 6311011767064 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เช็นสดใส่   2. 
ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐเซ้นสด 3.ส าเนาบัตรประชาชน
แม่ถ่ายเอกสารเซ้นสด

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

649 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.649 นางสาวชัชยา เทียงดาห์ 6311011767067 แก้ไข
เอกสาร

ส าเนาบัตรประชาชนพ่อหมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

650 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.650 นางสาวพรสวรรค์ ส านวนเลิศ 6311011767068 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
651 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.651 นายธีรศักด์ิ มากจงดี 6311011767069 แก้ไข

เอกสาร
ส าเนาบัตรประชาชนแม่ 2.จิตอาสาขาด16 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

652 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.652 นางสาวอติกานต์ ดิษฐกองทอง 6311011767072 แก้ไข
เอกสาร

ท าหน้ากยศ102ใหม่เขียนช่ือสกุลแม่เท่านั นท่ีเหลือ
เขียนเหมือนเดิมรายได้แม่คิดจากสุทธิ 2.ท าจิตอาสา16
 ชม thaimocไม่ให้ตามท่ีแจ้งแล้ว

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

653 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.653 นางสาวณัฐณิชา สงนพรัตน์ 6311011767073 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่ใหม่พร้อมเซ้นสดโดย
เจ้าของบัตร 2.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนแม่และ
รับรองส าเนาโดยแม่ 3.ท าจิต16 ชม thaimoc แจ้ง
แล้วว่าไม่ให้ 4.หน้าแบบฟอรืมระบุหย่าขอส าเนาใบ
หย่าและเขียนหน้าแบบฟอร์มให้ดีข้อมูลพ่อไม่ต้องเขียน

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

654 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.654 นางสาวณัฐวรา บุเกตุ 6311011767074 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสาเพ่ิม16 ชม ส่งมาแค่20ชม 2.เดิมใครเป็น
ผู้ปกครองถ้าแม่ขอหนังสือรับรองเงินเดือนแม่ถ้า
ท างานประจ าถ้าแม่ค้าขายท าหน้ากยศ102พร้อม
ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ 3.ส าเนาบัตรประชาชนแม่

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

655 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.655 นางสาวณัฎฐธิดา นิรันดรวาณิชย์ 6311011767075 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาใบมรณะบัตรพ่อ  2.จิตอาสาท่ีไปท าท่ีวัดขอ
รูปถ่ายคู่กับพระท่ีรับรองกิจกรรมและเบอร์ติดต่อ  3.
ติดต่ออาจารย์กลับเร่ืองรายได้ผู้ปกครอง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

656 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.656 นางสาวเมธาวี จงรักแสง 6311011767078 แก้ไข
เอกสาร

หน้ากยศ102 แน่ใจว่ายายไม่มีรายได้เขียนตามจริง
และกรอข้อมูลให้ครบหน้าแบบฟอร์มและส าเนาบัตร
ประชาชนยายให้รับรองด้วยตัวเองสงสัยโทรสอบถาม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

657 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.657 นางสาวพลอยไพลิน แย้มแฉ่ง 6311011767079 เอกสารครบ
658 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.658 นางสาวคนัมพร สะอาดเมือง 6311011796005 แก้ไข

เอกสาร
ขอให้รุบุรายได้ข้างต้นในหน้ากยศ102ด้วยเช่นสามีใหม่
ให้5000ก็x12ไปครับให้ติดต่อด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

659 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.659 นางสาวสิริรักษ์ สุขจันทร์ 6311011796007 แก้ไข
เอกสาร

หน้าแบบฟอร์ข้อ4-5-7 เขียนมาแต่แนบกยศ102รับรอง
เป็นพ่อให้ส าเนาบัตรแม่มาเดิมผู้ปกครองเป็นพ่อให้ใช้
พ่อและขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อ1ฉบับ จิตอาสาท่ี
25-27 ขอช่ือเบอร์โทรและผู้รับรองด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

660 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.660 นางสาวสุวิชาดา อักษรศักด์ิ 6311011796010 แก้ไข
เอกสาร

แก้หนังสือรับรองรายได้เขียนได้หน่ึงลายมือเท่านั น ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

661 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.661 นางสาวเดือนแรม แพวขุนทด 6311011796014 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่1ฉบับและให้แม่รับรอง
ส าเนาถูกต้อง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

662 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.662 นายเกียรติศักด์ิ เชื อวงษ์ 6311011796016 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

663 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.663 นางสาวปริฉัตร นิลเนียม 6311011796019 แก้ไข
เอกสาร

หน้ากยศ102 ท าใหม่ให้ระบุช่ือท่ีจะรับรองนศด้วย
เขียน1ลายมือ ควรท าเอกสารให้เรียบร้อยและจิตอาสา
อ่านก่อนท่ีจะท าด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

664 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.664 นายธีธัช โกยอมร 6311011796020 เอกสารครบ
665 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.665 นายธนพล ถมสันเทียะ 6311011796025 แก้ไข

เอกสาร
หนังสือรับรองรายได้กยศ102แม่ท างานรับจ้างไม่มีราน
ได้คืออะไรถ้ามีรายได้ขอให้ท ามาส่งใหม่หน้านี เอาตาม
จริง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

666 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.666 นายจิรายุทธ คูณหอม 6311011796027 เอกสารครบ
667 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.667 นางสาวบุษกร โฮมแพน 6311011796029 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียน1ลายมือ
เท่านั น

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

668 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.668 นางสาววันวิสา สีงิ ว 6311011796031 แก้ไข
เอกสาร

ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐหมดอายุปี62 ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

669 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.669 นางสาวพีรยา พิพัฒน์ปัทมากร 6311011796032 แก้ไข
เอกสาร

ขอภาพถ่ายพระท่ีรับรองกิจกรรมท่ีนศไปท าความ
สะอาดวัดมาด้วยครับ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

670 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.670 นางสาวผกามาศ ปัญญางาม 6311011796040 แก้ไข
เอกสาร

1 ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ขอให้ตรวจสอบ
รายได้ครอบครัวเกินเกณฑ์กยศเขียน1ลายมือ 2.ให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐเซ็นอย่างเดียวการเขียนข้อมูลให้นศ 
ติดต่ออาจารย์กลับมาอย่าพ่ึงเขียนอะไรทั งนั น 2.วันท่ี
ให้มาส่งเอกสารแก้ไขให้มาติดต่อแก้หน้าแบบฟอร์ม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ



49
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671 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.671 นางสาววริศรา นาคนวล 6311011796045 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาสริบฉบับจริงเพ่ือตรวจสอบเดือนกรกฏาคม
2565

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

672 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.672 นางสาวปาลิดา บุญธรรมส่ง 6311011796048 แก้ไข
เอกสาร

1หนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ 2.จิตอาสา 12 ชม ท าเพ่ิม
 บัตรพ่อหมดอายุ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

673 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.673 นางสาววรรณนิสา ราชบุรมย์ 6311011796049 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียน1ลายมือ
เท่านั น 2.ขาดว าเนาใบมรณะบัตรแม่

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

674 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.674 นางสาวจีรนันท์ จันมาส 6311011796051 เอกสารครบ
675 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.675 นายภาณุเดช กิจวิขาม 6311011796054 เอกสารครบ
676 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.676 นางสาวณิชาภัทร ศรีอินทร์ 6311011802004 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาได้20ชม อีก16 ชมให้ท าให้ครบโดยไปให้พระ
รับรองกิจกรรมท่ีไปท ามาพร้อมถ่ยรูปกับพระท่ีรับรอง
กิจกรรมและเบอร์ติดต่อมาส่ง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

677 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.677 นายนรินทร สิทธิยากรณ์ 6311011802008 แก้ไข
เอกสาร

1ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102ของแม่ ดูตัวอยาง
การท าในโน๊ต  2.ขาดส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐถ่ายห้า
หลังดูวันหมดอายุพร้อมเจ้าของบัตรรับรอง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

678 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.678 นางสาวนนทกานต์ รัตนบัวทอง 6311011802015 เอกสารครบ
679 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.679 นางสาวณัฐณิชา ป้ันทอง 6311011802019 เอกสารครบ
680 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.680 นางสาวจิรดา โพธ์ิศรี 6311011802030 เอกสารครบ
681 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.681 นางสาวอมิตตา แก้วภักดี 6311011802031 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตอาสา16 ชม 2.บัตรพ่อหมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ



50
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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682 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.682 นายวัฒนวิทย์ วุฒิวรสิน 6311011802034 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสาใหม่36 ชม ท่ีท างานไม่ผ่าน 2.ขอส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับรองหน้ากยศ102ใหม่1ฉบับ(ถ่าย
เอกสาร) 3.ส าเนาบัตรประชาชนพ่อ1ฉบับให้พ่อรับรอง
ด้วยตัวเอง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

683 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.683 นางสาวภัทรวดี ค าแก้ว 6311011803002 เอกสารครบ
684 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.684 นางสาวสาวิตรี แสงเงิน 6311011803006 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อ ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

685 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.685 นางสาวชนมล จุลปาน 6311011803016 แก้ไข
เอกสาร

หน้าแรกช่ือแม่ไม่ใช่ช่ือนศให้แก้ไขหน้านี ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

686 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.686 นางสาวณัฐชริดา ปรัชญา 6311011803017 แก้ไข
เอกสาร

ให้ติดต่อมาท่ี022445199 อ.สมชัย ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

687 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.687 นางสาวภัทริน พูพะเนียด 6311011803021 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาใบหย่า ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

688 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.688 นางสาวสุธิตา จันทร์เกิด 6311011803023 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิต10 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

689 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.689 นางสาวอินทิรา ใช้บางยาง 6311011803032 เอกสารครบ
690 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.690 นางสาวณัฐฑริกา ช่ืนผล 6311011803033 เอกสารครบ
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691 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.691 นางสาวบลูซีร์ มากสมบูรณ์ 6311011803036 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ เขียนช่ือสกุลแม่
เท่านั นมีชีวิตท่ีเหลือเขียนเหมือนเดิม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

692 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.692 นางสาวรัตนาวดี รัตนมณี 6311011803038 เอกสารครบ
693 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.693 นางสาวนูรฮูดา อาจผล 6311011803042 เอกสารครบ
694 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.694 นางสาวพลอยธิดา สุราราษฎร์ 6311011803043 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
695 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.695 นางสาวศศิธร จันทร์เดช 6311011803044 แก้ไข

เอกสาร
ขอหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงท่ีส่งมารายละเอียด
ไม่มีระบุเดือนท่ีได้รับ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

696 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.696 นางสาวศิรประภา จันทร์เดช 6311011803045 แก้ไข
เอกสาร

ขอหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงท่ีส่งมารายละเอียด
ไม่มีระบุเดือนท่ีได้รับ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

697 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.697 นางสาวปรายฟ้า กิตติวรางกูร 6311011807001 เอกสารครบ
698 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.698 นางสาวอภิญญา เรืองปราชญ์ 6311011807008 เอกสารครบ
699 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.699 นางสาวพนิตพิชา ธงชัย 6311011807011 แก้ไข

เอกสาร
ขอให้ไปถ่ายภาพคู่กับผู้รับรองกิจกรรมท่ีวชิระมา ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

700 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.700 นางสาวกนกลดา เจริญพานิช 6311011807012 เอกสารครบ
701 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.701 นางสาวอาภัสรา แซ่เลี ยง 6311011807021 เอกสารครบ
702 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.702 นางสาวสุกัญญา สกุลเดียว 6311011807024 เอกสารครบ
703 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.703 นางสาวชลธิชา ทองศิริ 6311011809001 เอกสารครบ
704 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.704 นางสาวสริตา นวลประสงค์ 6311011809003 เอกสารครบ
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705 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.705 นางสาวไรยัน ดอเลาะ 6311011809004 แก้ไข
เอกสาร

บัตรประชาชนแม่หมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

706 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.706 นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติบรรเจิด 6311011809006 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียน1ลายมือ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

707 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.707 นางสาวนัยมีย์ เจ๊ะแว 6311011809010 แก้ไข
เอกสาร

ท าหน้ารับรองรายได้กยศ102ใหม่บรรทัด5นศไม่ได้
ท างานมสวนดุสิตดูตัวอย่าง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

708 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.708 นางสาวชัญญานุช ศิริสุข 6311011809012 แก้ไข
เอกสาร

ให้ติดต่อมาท่ี022445199 อ.สมชัยเร่ืองจิตอาสา ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

709 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.709 นางสาวพิมพ์ชนก เมืองลาม 6311011809013 แก้ไข
เอกสาร

1.หนังสือรับรองรายได้กยศ102ไม่ต้องใส่สถานท่ี
ท างานดูตัวอย่างในโน๊ตกลุ่ม 2.ขาดส าเนาใบมรณะ
บัตรแม่

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

710 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.710 นางสาวอาฟนาน สาและ 6311011809014 แก้ไข
เอกสาร

1ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียน1ลายมือ 
2.ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อหมดอายุ 3.ขอส าเนา
บัตรประชาชนแม่หมดอายุ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

711 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.711 นางสาวธนัชพร หนูอ้น 6311011809015 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
712 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.712 นางสาวฟาติน ลาเต๊ะ 6311011809023 แก้ไข

เอกสาร
ส าเนาบัตรประชาชนพ่อหมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

713 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.713 นางสาวนลินี ด้วงสูงเนิน 6311011814002 แก้ไข
เอกสาร

จิตอาสาไม่ผ่านให้ท าใหม่แจ้งในโน๊ตกลุ่มแล้วท าใหม่36
 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

714 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.714 นางสาวธันทิพา หาดี 6311011814005 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

715 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.715 นางสาวสุลาวัลย์ หิมพานต์ 6311011814008 แก้ไข
เอกสาร

กิจกรรมท่ี1ไม่ผ่าน 2.กิจกรรมท่ีท าวัดไหนรูปถ่ายกับ
พระและเบอร์ติดต่อ ให้ท าใหม่ 15 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

716 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.716 นายณัฐพล อุดมฉวี 6311011814010 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ไม่ต้องระบุ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

717 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.717 นายเสฎฐวุฒิ มโนสุข 6311011814012 แก้ไข
เอกสาร

ส าเนาบัตรประชาชนพ่อหมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

718 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.718 นายณัฐพล กันเกตุ 6311011814021 แก้ไข
เอกสาร

ให้ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ไม่ต้องเขียนไม่
ต้องเขียนอุทัยลานสักของพ่อท่ีเหลือเหมือนเดิม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

719 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.719 นางสาวกัณฐมณี ธรรมวัฒนศักด์ิ 6311011814025 แก้ไข
เอกสาร

ท าหน้าแบบค าขอใหม่ปีท่ีแล้วใครเป็นผู้ปกครอง 2.ท า
หนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ 3.ท าจิตอาสาเพ่ิม 4
 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

720 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.720 นางสาวพรนภา กมลศิลป์ 6311011820002 เอกสารครบ
721 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.721 นางสาวสุธีรา แซ่ด่ัน 6311011820004 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

722 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.722 นายปิยชัย เหลารัก 6311011820006 เอกสารครบ
723 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.723 นางสาวทัศนาภรณ์ ผลไม้ 6311011820008 เอกสารครบ
724 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.724 นางสาวนิชาภา พริ มเพรา 6311011820009 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียนทุกอย่าง
เหมือนเดิมส่วนท่ีเป็นของมาดาใส่ช่ือสกุลมีชีวิตอยู่ 2.
ขอสลิปเงินเดือนแม่ๆท างานบริษัทหรือหนังสือรับรอง
เงินเดือนท่ีออกจากบริษัท

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

725 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.725 นางสาวจิตรานุช ช านาญสินธุกิจ 6311011820016 เอกสารครบ
726 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.726 นางสาวนิธินันท์ ศรีธิติพัทธ์ิ 6311011820017 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรปประชาชนผู้รับรองหนังสือเงินเดือนพ่อ 
2.จิตอาสาท าเพ่ิมขาด 7 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

727 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.727 นางสาวทิพจุฑา ศิริราช 6311011820019 เอกสารครบ
728 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.728 นายธรรมลักษณ์ ภูมี 6311011820023 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรประชาชนแม่ ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

729 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.729 นางสาวอรอนงค์ ดีสิงห์ 6311011820024 เอกสารครบ
730 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.730 นางสาวบุณยานุช ซอละศรี 6311011820025 เอกสารครบ
731 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.731 นางสาวกุลณัฐ เสนะพันธ์ 6311011820028 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตอาสาเพ่ิม 5 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

732 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.732 นางสาวสุภาวดี ทองค าใหญ่ 6311011820032 เอกสารครบ
733 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.733 นางสาวนัทธกานต์ ผ่องเผือก 6311011820038 เอกสารครบ
734 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.734 นางสาวทิพย์วรา บุญตา 6311011820040 เอกสารครบ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

735 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.735 นางสาวกัญญารัตน์ เงางาม 6311011820044 เอกสารครบ
736 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.736 นางสาวจิรรัตน์ ทองอ่วมใหญ่ 6311011820058 เอกสารครบ
737 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.737 นางสาวพรณภัส วัจนะจ านงค์ 6311011820059 เอกสารครบ
738 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.738 นางสาวเบญจวรรณ แสงอินทร์ 6311011820060 แก้ไข

เอกสาร
1ส าเนาบัตรประชาชนแม่หมดอายุ  2.ไปถ่ายรูปกับ
ผู้รับรองกิจกรรมท่ี23-24มา

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

739 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.739 นายธราธร จงแสง 6311011940002 เอกสารครบ
740 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.740 นายภาติยะ ป่ินก่ิงทอง 6311011940008 แก้ไข

เอกสาร
1.ส าเนาบัตรประชาชนแม่ 2.จิตอาสาเคยแจ้งว่าให้ท า
แบบไหนท่ีท ามาไม่ผ่านท าใหม่36 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

741 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.741 นายพงศ์พล บุญนาม 6311011940009 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่พร้อมให้แม่รับรองส าเนา ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

742 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.742 นายวัชระ โกศล 6311011940010 แก้ไข
เอกสาร

ให้ติดต่อมาท่ี022445199 อ.สมชัยเร่ืองจิตอาสา ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

743 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.743 นายสุวัฒน์ เมืองน้อย 6311011940013 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
744 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.744 นางสาวน้องพลอย ทรงศิลา 6311056160001 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ใหม่ให้เจ้าของ
รับรองด้วยตัวเอง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

745 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.745 นางสาวพิมพร อภิวัฒนาทร 6311056160007 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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746 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.746 นายชนินทร์ ทาชาติ 6311056160010 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อใหม่หมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

747 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.747 นางสาวชมพูนุช ฉิมพลิกานนท์ 6311056160012 เอกสารครบ
748 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.748 นางสาวมนสิชา แก้วสุวรรณ 6311056160013 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม้ห้ามขูดขีดฆ่า  2.
หน้าแบบฟอร์มข้อมุลแม่เขียนช่ือสกุลมีชีวิต

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

749 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.749 นางสาวรัชนีกร นิลสยาม 6311056160023 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐใหม่ถ่ายให้เห็นวันออกบัตร
หมดอายุด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

750 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.750 นางสาวสุดารัตน์ นุชพงษ์ 6311056160024 เอกสารครบ
751 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.751 นายกานต์ดนัย หล่ังรวมมิตร 6311056160026 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตอาสาเพ่ิม 5 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

752 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.752 นางสาวพิมพ์ตะวัน จ าปีพรม 6311056160029 เอกสารครบ
753 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.753 นางสาวธนรรชพร เอนกลาภากิจ 6311056160031 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาประกาศให้ต่อปีไม่เกิน18 ชม ต่อปีและวันละ4
ชมต่อวันถ้าต้องการให้ไปให้พระรับรองมาโดยใช้
เอกสารท่ีสแกนไปให้ท่านเช็นรับรองมาและถ่ายรูปค่ับ
ท่านและท าเพ่ิมอีก 4 ชม 2.ส าเนาบัตรประชาชนนศ 
ใช้ปากกาลบได้ถ่ายส าเนาบัตรประชาชนและรับรองมา
ใหม่

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ



57

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

754 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.754 นางสาวอรญา ติ วคะลา 6311056160038 แก้ไข
เอกสาร

ขอหนังสือรับรองรายได้ใหม่ท่ีให้มาเกิน6เดือน ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

755 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.755 นางสาวภูสุดา จันทร์ขาว 6311056160042 เอกสารครบ
756 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.756 นายภควัชร อ าภาผัด 6311056160044 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่นักศึกษาไม่ต้อง
ใส่ท่ีท างานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดูในโน๊ตกลุ่มตัวอย่าง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

757 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.757 นางสาวมาลิณี พลโลก 6311056160049 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้ใหม่ดูตัวอย่าง ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

758 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.758 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วดวงตา 6311056160054 เอกสารครบ
759 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.759 นายเจตนิพัทธ์ มาลี 6311056160057 แก้ไข

เอกสาร
1.ข าส าเนาสลิปเงินเดือนพ่อใหม่ให้พ่อรับรองด้วย
ตัวเอง  2.ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อใหม่ให้พ่อรับรอง
ด้วยตัวเอง 3.หน้าแบบฟอร์มข้อ7เขียนแค่ช่ือสกุลแม่มี
ชีวิต

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

760 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.760 นายสิทธิพร เกล็ดพลี 6311056160058 แก้ไข
เอกสาร

สถานภาพแบบแจ้งความประสงค์คือ 2.แก้ไขหนังสือ
รับรองรายได้กยศ102ใหม่ไม่ต้องเขียนสวนดุสิตท่ีอยู่ไม่
ต้องเขียน 3.จิตอาสาได้25 ท าเพ่ิม11 ชม กิจกรรมท่ี1
ไม่ผ่าน

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

761 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.761 นางสาวสุภนิดา สาระขันธ์ 6311056160067 แก้ไข
เอกสาร

จิตอาสาช  าท่ี25กับกิจกรรมท่ี2 ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

762 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.762 นายเจษฎากร หลงสิน 6311056160071 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตเพ่ิม 4 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

763 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.763 นายจิรายุ สีขาว 6311056160072 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
764 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.764 นางสาวศิริวรรณ์ แย้มสอาด 6311056605002 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาใบมรณะบัตรพ่อให้นศรับรองส าเนาส่ง ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

765 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.765 นางสาวพรดาว สร้อยสองชั น 6311056605003 เอกสารครบ
766 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.766 นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กดี 6311056605006 เอกสารครบ
767 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.767 นางสาวกวินตรา อ่ิมหม่ืนไวย์ 6311056605007 เอกสารครบ
768 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.768 นางสาวนฤมล ช่ืนบุญ 6311056605010 เอกสารครบ
769 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.769 นางสาวศุภาวัน กาทอง 6311056605011 เอกสารครบ
770 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.770 นางสาวสุภัสสร เหมือนกัน 6311056605012 เอกสารครบ
771 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.771 นางสาวมาริษา แสงวรรณ 6311056605014 เอกสารครบ
772 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.772 นางสาววรรณพา สีหาโคตร 6311056605015 เอกสารครบ
773 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.773 นางสาวเบญจพร เม้าเวียงแก 6311056605016 เอกสารครบ
774 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.774 นางสาวสิตานันต์ ฉัตรทอง 6311056605018 เอกสารครบ
775 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.775 นางสาวศศิวรรณ อินทร์ฉาย 6311056605020 เอกสารครบ
776 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.776 นางสาวมธุรดา เอ่ียมจรัส 6311056605021 เอกสารครบ
777 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.777 นางสาวพัชริดา สุวรรณผา 6311056605022 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนผู้ท่ีรับรองรายได้พ่อ 2.ขอ
ส าเนาบัตรประชาชนพ่อบัตรหมดอายุ  3.ขอคุยเร่ือง
จิตอาสาท่ีท า

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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778 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.778 นางสาวกฤษณา เจริญภูมิ 6311056605023 แก้ไข
เอกสาร

ถ่ายส าเนาบัตนเจ้าหน้าท่ีรัฐให้เห็นวันออกบัตรและวัน
หมดอายุด้วย 2จิตอาสานับได้20ชมท่ีเหลือน่าจะ
เก่ียวกับการเรียนการสอนให้ท าเพ่ิม 16 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

779 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.779 นางสาวฑนามล สมุทรสถิตโสภณ 6311056605024 เอกสารครบ
780 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.780 นางสาวนลิตา โกพลรัตน์ 6311056605026 แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้าแบบฟอร์หน้า1ใหม่และท าหนังสือรับรอง
รายได้กยศ102ใหม่

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

781 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.781 นางสาวสิริพรรณภา ศรีธรรม 6311056605027 เอกสารครบ
782 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.782 นางสาวนันทกร อุดมวิเศษ 6311056605031 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่ใหม่รับลองสด 2.ขอส าเนา
บัตรประชาชนนศรับรองสด  3.จิดอาสาท าเพ่ิม 2 ชม 
กิจกรรมท่ี2ไม่ผ่านเก่ียวกับการเรียนการสอน  4.
สอบถามหนังงสือรับรองรายได้ต่อปีแม่เป็น120000
บาทต่อปีแน่จถ้าไม่ใช่ให้แก้หนังส่ือกยศ102มาใหม่

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

783 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.783 นางสาวจรรยาพร ราชรินทร์ 6311056605034 เอกสารครบ
784 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.784 นางสาวชุติมณฑน์ วันดี 6311056605036 แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้าแบบฟอร์มใหม่สถานะภาพพ่อแม่ถ้าเลือกข้อ2
ระบุบิดาเดิมปีท่ีแล้วคือใช้พ่อใช่ไหมถ้าใช่ให้เขียน
ข้อมูลพ่อทั งหมดส่วนของแม่ระบุช่ือสกุลแม่มีชีวิต
เท่านั นพอ  2.จิดอาสาให้ไปถ่ายภาพคู่กับพระท่ีรับรอง
มาส่ง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

785 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.785 นางสาววริศรา สุลง 6311056605039 เอกสารครบ
786 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.786 นางสาววรรณนิสา องอาจ 6311056605040 เอกสารครบ
787 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.787 นางสาวโรสมีเรีย เจะแว 6311056605041 เอกสารครบ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

788 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.788 นางสาวอารียา ดีแสน 6311056701001 แก้ไข
เอกสาร

ขอใบบริจาคโลหิตในกิจกรรมท่ี8 และรูปถ่ายผู้รับองท่ี
พระเช็นช่ือพร้อมเบอร์

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

789 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.789 นางสาวธนภรณ์ สัจจะวิสัย 6311056701002 เอกสารครบ
790 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.790 นางสาวปสุตา มณีม่วง 6311056701004 แก้ไข

เอกสาร
จิตอาสาไม่มีผู้รับรองการบริจาคกิจกกรรมท่ี2-3 ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

791 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.791 นางสาวพรรภษา สุขเสม 6311056701005 แก้ไข
เอกสาร

ท าหน้าแบบฟอร์มใหม่ไม่ต้องเขียนข้อ9   2.ท าจิตอาสา
16 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

792 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.792 นางสาวพรประภา คนร า 6311056701006 เอกสารครบ
793 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.793 นางสาวปาณิศา บัวสด 6311056721002 เอกสารครบ
794 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.794 นายนันทวุฒิ สากุล 6311056721004 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตอาสาใหม่8 ชม กิจกรรมท่ี20-21ท่ีไปท าโรงเรียน
โยธินมีนักการภารโรงไม้องไปแยงหน้าท่ีเขาแนะไปท าท่ี
วัดและให้ถ่ายภาพคู่กับพระท่ีรับรองกิจกรรมมาพร้อม
เบอร์

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

795 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.795 นางสาวเจตสุภา คล้ายเจียม 6311056721005 เอกสารครบ
796 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.796 นายพชร ปุลิสัจจะ 6311056721007 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส านาใบหย่า ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

797 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.797 นายณัฐพงษ์ รอดเขียว 6311056721013 เอกสารครบ
798 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.798 นายนราธิป เสนาพันธ์ 6311056721016 เอกสารครบ
799 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.799 นางสาวน  าทิพย์ ยิ มโฉม 6311056721017 เอกสารครบ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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800 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.800 นางสาวชาคริยา สาเคน 6311056721019 แก้ไข
เอกสาร

ขาดจิตอาสา 2 ชม 2.ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

801 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.801 นางสาวธัญญลักษณ์ สีสันต์ 6311056721020 แก้ไข
เอกสาร

จิตอาสาท่ีไปกวดท่ีวัดและหมู่บ้านให้ไปถ่ายรูปคู่กับผู้
รับรองกิจกรรมมาถ้าไม่ได้ท าใหม่ 12 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

802 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.802 นางสาวรัญชนา คีรีรัตน์ 6311056721021 เอกสารครบ
803 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.803 นายณัฐพงศ์ บุญมี 6311056721030 เอกสารครบ
804 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.804 นายปโยชนม์ กอสัมพันธ์ 6311056721031 เอกสารครบ
805 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.805 นางสาวธิดารัตน์ สังข์แก้ว 6311056721036 เอกสารครบ
806 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.806 นางสาวปารวัณ ราญรอน 6311056721037 แก้ไข

เอกสาร
หน้ากยศ102เขียนได้1ลายมือและให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ
รับรอง 2 ส าเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ให้เจ้าของ
บัตรประชาชนรับรองส าเนาด้วยตัวเอง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

807 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.807 นางสาวณัฐภา จิตต์ธรรมเลิศ 6311056721038 เอกสารครบ
808 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.808 นางสาวศิริลักษณ์ จวนสาง 6311056721041 เอกสารครบ
809 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.809 นายชวกร คอนแก้ว 6311056721045 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ไม่ต้องระบุ
มหาวิทยาลัยและท่ีอยู่ไม่ต้องเขียน  2.ขาดส าเนาบัตร
ประชาชนพ่อ 1 ฉบับ  3.ขอวุฒิบัตรSETกยศ 20 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

810 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.810 นางสาวดวงใจ กัมปนาท 6311056721046 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียนได้1ลายมือ
เท่านั น

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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811 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.811 นายนิธิดล ฮงประยูร 6311056721058 แก้ไข
เอกสาร

1.ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102พ่อและแม่ 2.
ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ  3.ส าเนาบัตรประชาชน
นักศึกษา 4. ส าเนาบัตรประชาชนพ่อ 5.ส าเนาบัตร
ประชาชนแม่ ขอให้เจ้าของบัตรประชาชนรับรองด้วย
ตัวเอง  6.จิตอาสาขาด36 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

812 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.812 นางสาวปัณชญา ตันสุขเกษม 6311056721062 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสาเพ่ิม2 ชม ไปท าคามสอาดวัดและถ่ายรูปคู่
กับพระท่ีรับรองกิจกรรมมาพร้อมเบอร์ติดต่อ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

813 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.813 นางสาวมนัญญา โพธ์ิกล่ิน 6311056721066 เอกสารครบ
814 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.814 นายพันกร นาคพร 6311056721067
815 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.815 นายวุฒิพร ตาลปึก 6311056721068 แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้าแบบค าขอกู้มาใหม่แม่มีรายได้ประจ าคือ
154500ต่อปีข้อ9ไม่ต้องเขียนมา  2.จิตอาสาท าเพ่ิม 16
 ชม เดิมได้20 thaimok ไม่ให้ครับแจ้งไปแล้ว

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

816 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.816 นายกิตติพศ ชาพรมมา 6311056721069 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อ และส าเนาบัตรประชาชน
แม่ ดูวันหมดอายุด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

817 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.817 นางสาวณัชทิชา ตั งชนะชัยกุล 6311056721070 แก้ไข
เอกสาร

สถานะในแบบฟอร์มมี2สถานะเดิมใช้ใครเป็นผู้ปกครอง
 2.หนังสือรับรองรายได้กยศ102ท าใหม่1รายมือก่อน
เขียนให้ติดต่อกลับ 3 ถ้าเป็นป้ารายได้ต่อี20000 แน่
ใจน่ะครับ ติดต่อกลับทางอาจารย์ด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

818 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.818 นางสาวกัลยา บูระพา 6311056721073 เอกสารครบ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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819 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.819 นางสาวสุเมย์ธา ศรีขัดเค้า 6311056721075 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อ 2.จิตอาสาท าเพ่ิม22ชม 
ท่ีท ามาSETไม่ผ่าน

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

820 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.820 นายพลพล อุปโคตร 6311056721076 เอกสารครบ
821 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.821 นายวีรวัฒน์ โยธาจันทร์ 6311056721081 เอกสารครบ
822 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.822 นางสาวสุดารัตน์ ขวัญยืน 6311056721086 เอกสารครบ
823 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.823 นางสาวสิริมา จันทนา 6311056721095 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
824 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.824 นางสาวปภาดา นิธิปุญญะวรรธนะ 6311056721099 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาใบมรณะบัตรพ่อให้รับรองส าเนาส่ง ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

825 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.825 นายธนภัทร ศิริอภิชาติ 6311056721103 แก้ไข
เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102พ่อแม่ 2.ส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 3.ขาดจิตอาสา36

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

826 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.826 นางสาวสุดา แย้มยนต์ 6311056721109 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชชนแม่ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

827 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.827 นางสาวชุติมาศ ช่ าชองเกษตร 6311056721118 เอกสารครบ
828 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.828 นางสาวกนกทิพย์ ไชยสิทธ์ิ 6311056721119 เอกสารครบ
829 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.829 นายปุริศ ประทาน 6311056721120 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ข้อมูลพ่อเขียนช่ือ
สกุลมีชีวิตพอท่ีเหลือเขียนเหมือนเดิม 2.ให้ไปถ่ายภาพ
คู่กับผู้รับรองกิจกรรมท่ีไปท าท่ีวัดมาส่ง

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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830 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.830 นายเขษมศักด์ิ สุวรรณธนรัชต์ 6311056721125 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ไม่ต้องระบุ
มหาวิทยาลัยและท่ีอยู่  2.ขอภาพถ่ายท่ีรับรอง
กิจกรรมท่ี22-23ท่ีพระรับรองมา

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

831 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.831 นางสาวระพีพรรณ สังค า 6311056721127 เอกสารครบ
832 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.832 นางสาวอรณี ประจันทร์ 6311056721129 แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้าแบบฟอร์มใหม่ข้อ9ไม่ต้องเขียน 2.ท าหนังสือ
รับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียนแค่พ่อแม่เท่านั นพ่ีสาว
ไม่ต้องเขียนสงสัยโทร022445199

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

833 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.833 นางสาวปิยะวรรณ ใหม่สวัสด์ิ 6311056721134 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสา 9 ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

834 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.834 นางสาวดารณี ภูสอดศรี 6311056990002 แก้ไข
เอกสาร

ท าหน้าแบบค าร้องใหม่หน้าท่ี1เดิมปีท่ีแล้วถือใครถ้า
เป็นลุงระบุข้อมูลพ่อแม่ช่ือสกุลเท่านั นรายละเอียดไม่
ต้องใส่ 2.ขอหลักฐานใบท่ีแสดงการบริจาคเลือด

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

835 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.835 นางสาวเพชรดาพร ค าเสนาะ 6311056990005 เอกสารครบ
836 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.836 นางสาวณัฐวดี นิลเป่ียม 6311056990007 เอกสารครบ
837 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.837 นางสาวจิดาพา รุณวงค์ 6311056990008 เอกสารครบ
838 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.838 นางสาวณัฐวรรณ อ่องนก 6311056990011 เอกสารครบ
839 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.839 นายนิรุช ค าเรือง 6311056990012 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐใหม่บัตรหมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

840 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.840 นายพิเชษฐ์ หลุ่มใส 6311056990013 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียนได้1ลายมือ
เท่านั น

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

841 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.841 นางสาวพิชญธิดา ชายู 6311056990014 เอกสารครบ
842 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.842 นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์อินทร์ 6311056990018 เอกสารครบ
843 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.843 นางสาวชลธิชา โตบาง 6311056990020 แก้ไข

เอกสาร
หน้าแบบค าขอยายมีรายได้แต่หนังสือรับรองรายได้ก
ยศ102ไม่มีรายได้คืออะไรท าหน้ากยศ102ใหม่ 2. 
สถานะบิดามารดาแยกกันเดิมปีท่ีแล้วใครเป็น
ผู้ปกครองให้ใช้ผู้ปกครองเดิม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

844 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.844 นางสาวอริศรา เขียวอุดม 6311056990021 แก้ไข
เอกสาร

ท าจิตอาสาเพ่ิม1ชม หากสงสัยติดต่อกลับ022445199 ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

845 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.845 นางสาวธิดารัตน์ ถาวงษ์กลาง 6311056990023 เอกสารครบ
846 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.846 นางสาวดารารัตน์ ชัญถาวร 6311056990030 แก้ไข

เอกสาร
ส าเนาบัตรประชาชนพ่อหมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

847 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.847 นางสาววิภาดา ประโยชน์ดี 6311056990032 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียนทุกอย่าง
เหมือนเดิมส่วนท่ีเป็นของมาดาใส่ช่ือสกุลมีชีวิต  2.ขอ
ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐแบบถ่ายเอกสารพร้อมรับรอง
มาใหม่

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

848 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.848 นางสาวศรินทิพย์ กงแก้ว 6311056990034 เอกสารครบ
849 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.849 นางสาวธนภรณ์ วงศ์เดชานันท์ 6311056990035 เอกสารครบ
850 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.850 นายเมธา เขตคีรี 6311056990040 เอกสารครบ
851 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.851 นายปฏิภาณ พิมพ์สอาด 6311056990043 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียนหน่ึงลายมือ
เท่านั น

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

852 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.852 นางสาวสธิตา ยะภักดี 6311056990045 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อใหม่ให้พ่อรับรองส าเนาเอง 
2.ท าจิตอาสาใหม่เพ่ิม 8 ชม แทน กิจกรรมท่ี21-22

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

853 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.853 นางสาวนภัสสร เหลาเพ็ง 6311056990048 เอกสารครบ
854 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.854 นางสาวรักษิณา ตินานพ 6311056990053 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ เขียนสด 2.ขอ
ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐใหม่เขียนสด

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

855 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.855 นางสาวมุกธิดา สิงห์ 6311056990054 เอกสารครบ
856 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.856 นางสาวอรุณวรรณ ไชยชนะ 6311056990056 เอกสารครบ
857 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.857 นางสาวศรสลัก สุขสุทิพย์ 6311056990057 เอกสารครบ
858 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.858 นางสาวโยยศวดี แสนเมืองชิน 6311056990059 แก้ไข

เอกสาร
ส าเนาบัตรประชาชนแม่หมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

859 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.859 นางสาวจินตนา อุทธา 6311056990060 เอกสารครบ
860 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.860 นางสาวศศิกานต์ ถาวงศ์ 6311056990062 เอกสารครบ
861 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.861 นางสาวอัญชิสา ครรชิตจารุสิทธ์ิ 6311056990068 เอกสารครบ
862 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.862 นายวุฒธิพงษ์ ลีลา 6311056990070 เอกสารครบ
863 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.863 นางสาวสิลิลทิพย์ นาพรม 6311056990074 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตอาสา 8 ชม แนะบริจาคเลือดริไปกวาดลานวัด ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

864 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.864 นายยศพัทร์ ใจเด็ด 6311056990078 เอกสารครบ
865 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.865 นายอนุชิต หงษาวันนา 6311056990080 เอกสารครบ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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866 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.866 นางสาวชญานันทน์ โชคธนชรินรัตน์ 6311056990081 เอกสารครบ
867 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.867 นางสาวนลินรัตน์ บุญยงค์ 6311056990083 เอกสารครบ
868 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.868 นางสาวรุ่งฤดี โกกะพันธ์ 6311056990084 เอกสารครบ
869 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.869 นางสาวอลิชา ยงใย 6311056990085 เอกสารครบ
870 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.870 นางสาวณัฐรดา น้อยม่ิง 6311056990086 เอกสารครบ
871 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.871 นางสาวจิตตราภรณ์ สมบัติทวีคูณ 6311056990087 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตเพ่ิม 4 ชม แทนกิจกรรมท่ี2 ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

872 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.872 นางสาวมนต์นภา บัวใหญ่ 6311056990088 เอกสารครบ
873 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.873 นางสาวชนัญชิดา สันติปาตี 6311056990089 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่ใหม่1ใบ 2.จิตอาสาท าเพ่ิม 
2 ชม  ท่ีส่งเอกสารมาเพ่ิมกยศ102 คือใครเปล่ียนคน
รับรองต้องขอส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

874 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.874 นางสาวอภิสรา อิสระ 6311056990092 แก้ไข
เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102 ของแม่ระบุช่ือพ่อ
สกุลมีชีวิตและกรอกข้อมูลแม่ทั หมด 2.ส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐดูวันหมดอายุด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

875 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.875 นางสาวพลอยชมพู อมรรักธรรม 6311056990093 เอกสารครบ
876 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.876 นางสาวธัญญ์นรี อภิหิรัญธัญภัทร์ 6312011540019 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ระบุท่ีอยู่แม่ตาม
บัตรประชาชน สอบถามแล้วใช้จ่ายอย่างไรในการด ารง
ชีพ  2 ติดต่อด้วย022445199

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

877 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.877 นางสาว ปรายฝน  มณีรัตน์ 6411011160002 เอกสารครบ
878 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.878 นางสาว รวิภา  ดีพรหม 6411011160009 แก้ไข

เอกสาร
มากรอกหน้ากยศ.102เพ่ิม ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ



68

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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879 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.879 นาย ชินวัตร  พันธุเมฆ 6411011160014 เอกสารครบ
880 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.880 นางสาว ปิยพันธ์  สร้อยศรี 6411011160021 เอกสารครบ
881 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.881 นาย พศวัต  วงษา 6411011160022 เอกสารครบ
882 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.882 นางสาว ภีมพิมล  คล้ายประยงค์ 6411011160034 เอกสารครบ
883 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.883 นางสาว พรพิมล  วงศ์กลาง 6411011160044 เอกสารครบ
884 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.884 นางสาว ภัทรวดี  น้อยปลา 6411011160054 เอกสารครบ
885 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.885 นางสาว ฐิตาภา  วิวัฒนศานต์ 6411011160059 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
886 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.886 นางสาว กุสุมา  บุญลอย 6411011160069 เอกสารครบ
887 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.887 นางสาว อัจฉราภรณ์  บุญแต่ง 6411011160074 เอกสารครบ
888 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.888 นายสลุต ลีฉลาด 6411011160080 เอกสารครบ
889 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.889 นางสาว โสธญา  ศรีสวัสด์ิ 6411011320004 เอกสารครบ
890 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.890 นางสาว อมรศรี  คงกิ ม 6411011320005 เอกสารครบ
891 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.891 นางสาว กุลธิดา  กุนแจ 6411011320010 เอกสารครบ
892 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.892 นางสาว ฐิติวรดา  สุวรรณเนตร์ 6411011320015 เอกสารครบ
893 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.893 นางสาว สุวิมล  กล่ินดี 6411011320017 เอกสารครบ
894 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.894 นางสาว อริสรา  ศรีแก้ว 6411011320018 เอกสารครบ
895 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.895 นางสาว ขวัญชนก  ดีย่ิง 6411011320021 แก้ไข

เอกสาร
ท ากยศ.102มาใหม่กรอกรายได้พ่อด้วย/ขาดจิตฯ 1 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

896 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.896 นาย ศุภกร  พรมบุตร 6411011320028 เอกสารครบ
897 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.897 นางสาว อารียา  ค าฤกษ์ 6411011320030 เอกสารครบ



69

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

898 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.898 นางสาว สุทธิดา  เสาส าราญ 6411011320033 เอกสารครบ
899 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.899 นางสาว บุญญิสา  ทับธานี 6411011320036 เอกสารครบ
900 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.900 นางสาว ปัณณธร  บุญมี 6411011320038 นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
901 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.901 นางสาว ภัทรนันท์  ชินนอก 6411011320039 เอกสารครบ
902 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.902 นางสาว อารยา  จ าปามูล 6411011320040 เอกสารครบ
903 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.903 นายสรวิชญ์ สมายล์ 6411011320042 เอกสารครบ
904 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.904 นางสาวสมฤดี เลิศสกุล 6411011320043 เอกสารครบ
905 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.905 นางสาวณัฐวรรณ บรรเทิงจิตร 6411011320045 เอกสารครบ
906 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.906 นางสาววนิดา รุ่งแสง 6411011320047 เอกสารครบ
907 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.907 นางสาวกัลยากร โสพันธ์ 6411011320049 เอกสารครบ
908 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.908  นางสาวชมพูนิก จันทร์โต 6411011320050 เอกสารครบ
909 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.909 นางสาว พลอยไพลิน  มาจิตตา 6411011340004 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตฯเพ่ิม 12 ชม. Thai mooc ใช้ไม่ได้ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

910 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.910 นางสาว อุมาพร  โคมน้อย 6411011340006 เอกสารครบ
911 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.911 นางสาว ปิยะเนตร  กล่ันแก้ว 6411011340008 เอกสารครบ
912 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.912 นางสาว รุ่งทิพย์  พันธ์โพธ์ิ 6411011340009 เอกสารครบ
913 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.913 นางสาว สุดารัตน์  อ่อนภูเขา 6411011340013 เอกสารครบ
914 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.914 นางสาว วรรณิศา  รุ่งแจ้ง 6411011340015 เอกสารครบ
915 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.915 นางสาว ชมพูนุช  อุ่นจังหัน 6411011340019 เอกสารครบ
916 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.916 นางสาว สาวณัฐนิชา  ชัยภักดี 6411011340022 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

917 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.917 นางสาว กนกทิพย์  วุฒิพงศ์ 6411011340023 เอกสารครบ
918 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.918 นางสาว พรรณวร  ดอระมาน 6411011340025 แก้ไข

เอกสาร
ท ากยศ.102มาใหม่ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของ
ผู้ปกครอง

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

919 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.919 นางสาว จิตตา  อินทะวงค์ 6411011340027 เอกสารครบ
920 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.920 นางสาว ชลดา  วงยะ 6411011340028 เอกสารครบ
921 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.921 นางสาว สุดาทิพย์  หันตระการ 6411011340035 เอกสารครบ
922 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.922 นางสาว ศรินยา  วิเชียร 6411011340039 เอกสารครบ
923 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.923 นางสาว สุทธิดา  สิมมา 6411011340040 เอกสารครบ
924 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.924 นางสาว ปัณณพร  นวลแก้ว 6411011340042 เอกสารครบ
925 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.925 นางสาว อารียา  กุลพรหม 6411011340044 เอกสารครบ
926 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.926 นางสาว สุนันทา  อรัญญเวศ 6411011340047 เอกสารครบ
927 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.927 นางสาว รุ่งระวี  บรรณพรม 6411011340051 แก้ไข

เอกสาร
ขาดสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแม่ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

928 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.928 นางสาว ณัชนิชา  เอ่ียมปา 6411011340055 เอกสารครบ
929 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.929 นางสาว มาฌิตา  อารอมัน 6411011340058 เอกสารครบ
930 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.930 นางสาว การันต์วาตี  เจ๊ะแม 6411011340059 เอกสารครบ
931 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.931 นางสาว ดวงชีวัน  ปัญญาสา 6411011340061 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรจนท.รัฐมาใหม่ ถ่ายเอกสารให้มีทั งหน้า
หลังเห็นวันหมดอายุ

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

932 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.932 นางสาว กัญญาพัชร  ศิลปทอง 6411011340063 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

933 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.933 นางสาว กิยารัตน์  วันณี 6411011340064 เอกสารครบ
934 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.934 นางสาว ปวันรัตน์  ป้ันอยู่ 6411011445003 เอกสารครบ
935 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.935 นางสาว ไพลิน  คงแสนค า 6411011445006 เอกสารครบ
936 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.936 นางสาว ฟ้าเอ็นดู  ปลื มอารมย์ 6411011445010 เอกสารครบ
937 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.937 นางสาว ฐานภา  ทองอ่อน 6411011445013 เอกสารครบ
938 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.938 นางสาว ศศิประภา  วงษ์ปิติรัตน์ 6411011445018 เอกสารครบ
939 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.939 นางสาว วรรณวิภา  ศรีวรรณ์ 6411011445021 เอกสารครบ
940 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.940 นางสาว วิภาวี  ทราจารวัตร 6411011445037 เอกสารครบ
941 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.941 นางสาว ตวงทิพย์  เขียวยศกิจ 6411011445040 เอกสารครบ
942 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.942 นางสาว สาวิตรา  เอกสุรพงศ์ 6411011445044 เอกสารครบ
943 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.943 นางสาว ชุติรดา  จันทาทุ 6411011445054 เอกสารครบ
944 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.944 นางสาวทิพย์วรา ตะโลกลาง 6411011445060 เอกสารครบ
945 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.945 นางสาวณิชกานต์ ชวเลิศปัญญากุล 6411011445066 เอกสารครบ
946 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.946 นางสาววรัญญา สุขวงค์ 6411011445067 แก้ไข

เอกสาร
กรอกข้อมูลเพ่ิมหน้า กยศ.102 ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

947 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.947 นายพัฒนไชย์ ไกยาแจ่ม 6411011447007 เอกสารครบ
948 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.948 นางสาวเมทินี สวัสด์ิประสิทธ์ิ 6411011447008 เอกสารครบ
949 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.949 นางสาว รัตนา  กันตัน 6411011448004 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตฯเพ่ิม 6 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

950 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.950 นางสาว อชิรญา  ก้อนมอญ 6411011448005 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

951 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.951 นางสาว วิศัลยา  นวนจันทร์ 6411011448006 เอกสารครบ
952 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.952 นาย จักรกฤษณ์  ทรัพย์หล่ า 6411011448007 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
953 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.953 นางสาว จิราพร  บุญประเสริฐ 6411011448009 เอกสารครบ
954 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.954 นางสาว ธมนวรรณ  ยอดธรรมมา 6411011448010 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
955 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.955 นางสาวธนาภา ชนิจกุล 6411011448011 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
956 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.956 นางสาว เงินตรา  เมธาวีคุณากร 6411011448013 เอกสารครบ
957 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.957 นางสาว อารียา  ห่วงผล 6411011448014 เอกสารครบ
958 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.958 นางสาว เปรมกมล  ม่วงอยู่ 6411011448015 นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
959 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.959 นาย อภิวิชญ์  อภิรัตน์ 6411011448018 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อ+นศ.ท่ีรับรองส าเนาด้วย
ลายมือฉบับจริง/ท าจิตฯเพ่ิม 8 ชม.

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

960 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.960 นางสาว พรนภา  อ้นหนู 6411011448020 เอกสารครบ
961 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.961 นางสาว ศิริวิมล  โฉมวงษ์ 6411011448033 เอกสารครบ
962 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.962 นางสาว พรไพลิน  เฮงซอ 6411011480002 เอกสารครบ
963 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.963 นางสาว นางสาวอริสา  จันทะกูล 6411011480005 เอกสารครบ
964 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.964 นางสาว กัญญาณัฐ  อรชร 6411011480016 เอกสารครบ
965 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.965 นางสาว ก่ิงฟ้า  แจกกลาง 6411011480017 เอกสารครบ
966 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.966 นางสาว ชลธิชา  เสาว์ใหญ่ 6411011480020 เอกสารครบ
967 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.967 นางสาว นาตาลี  ศรีทับทิม 6411011480029 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรจนท.รัฐท่ีถ่ายทั งหน้า-หลังให้เห็นวัน
หมดอายุ

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

968 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.968 นางสาว อรอุมา  กัตโร 6411011480033 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

969 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.969 นางสาววิกานดา มาสอุดม 6411011480036 แก้ไข
เอกสาร

ขาดจิตฯ 1 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

970 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.970 นางสาววรณัน ยอดพะเนาว์ 6411011480043 เอกสารครบ
971 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.971 นายจิรพัฒน์ บุญอ่วม 6411011480044 เอกสารครบ
972 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.972 นาย เพรียวพันธ์ ลีดี 6411011480045 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
973 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.973 นางสาวกัญญารัตน์ ตองตาสี 6411011480048 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 34 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

974 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.974 นางสาว สุทธิดา  อุ่นสวัสด์ิ 6411011510002 เอกสารครบ
975 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.975 นาย กฤติเดช  สายศร 6411011510003 เอกสารครบ
976 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.976 นางสาว มัณฑนา  ชาญนอก 6411011510008 แก้ไข

เอกสาร
ขาดสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแม่/ท ากยศ.102
มาใหม่รับรองรายได้แค่ในส่วนของพ่อพร้อมกรอกท่ีอยู่
พ่อด้วย

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

977 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.977 นาย อภิสิทธ์ิ  เพชรขุ้ม 6411011510009 เอกสารครบ
978 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.978 นางสาว ณัฐชาวดี  วงษ์กันทะ 6411011510014 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตฯใหม่ 3 ชม.แทนกิจกรรมท่ี1(แนะน าเรียนSET) ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

979 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.979 นางสาว รัตติกาล  มนศักด์ิ 6411011510019 แก้ไข
เอกสาร

ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อจากบริษัท/ท าจิตฯใหม่
ตามท่ีแจ้ง

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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980 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.980 นางสาว วรรณวิสา  เศรษฐีชาวนา 6411011510021 แก้ไข
เอกสาร

กรอกข้อมูลเพ่ิมใน กยศ.102 ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

981 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.981 นางสาว กนลรัตน์  เถรนิยม 6411011510022 เอกสารครบ
982 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.982 นางสาว วรารัตน์  เพียนสุข 6411011510023 เอกสารครบ
983 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.983 นายภัธณกร สาคาน 6411011510029 แก้ไข

เอกสาร
ส่งเอกสารหน้า2ใหม่ลงช่ือด้วย/ของส าเนาบัตรจนท.รัฐ
มาใหม่ท่ีไม่หมดอายุ/ส่งจิตฯใหม่ทั งหมดกรอกข้อมูล
ตามตัวอย่าง

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

984 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.984 นายมณฑล ลิขิต 6411011510030 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

985 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.985 นางสาวฐิติรัตน์ ทรงวาจา 6411011510031 เอกสารครบ
986 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.986 นางสาว อังค์วรา  อินทรสุวรรณ 6411011541001 เอกสารครบ
987 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.987 นางสาว วาฮีดา  โนะ 6411011541003 เอกสารครบ
988 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.988 นางสาว สุดี  สอาดละออ 6411011541004 เอกสารครบ
989 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.989 นางสาวแพรพลอย สมดัง 6411011541005

990 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.990 นางสาว สายธาร  เฟ่ืองขจร 6411011541007 เอกสารครบ
991 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.991 นาย สิปปกร  ผลาดิกานนท์ 6411011541009 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 20 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

992 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.992 นางสาว สีตีนูรเดียนา  สตาปอ 6411011541011 เอกสารครบ
993 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.993 นางสาว วราพร  สีโพทอง 6411011541014 เอกสารครบ

รายได้เกินไม่ผ่านเกณฑ์ กยศ.ลักษณะท่ี 1
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994 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.994 นางสาวอภิชญา  พาหุลรัตน์ 6411011541016 เอกสารครบ
995 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.995 นางสาว ศศิกานต์  ทุมรินทร์ 6411011541026 เอกสารครบ
996 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.996 นางสาว สุภาวดี  ขัวคีนี 6411011541032 เอกสารครบ
997 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.997 นางสาว สุจิตรา  ภูเด่นผา 6411011541036 เอกสารครบ
998 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.998 นาย สุทธิรักษ์  บุญชู 6411011541041 เอกสารครบ
999 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.999 นาย ชลเทพ  โมราวรรณ 6411011541047 เอกสารครบ
1000 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1000 นางสาว ศิวาพร  คชรินทร์ 6411011541051 เอกสารครบ
1001 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1001 นางสาวพุทธาสินี ชิดชอบ 6411011541064 เอกสารครบ
1002 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1002 นางสาว สุพรรษา  ศศิชัยมาลา 6411011541068 เอกสารครบ
1003 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1003 นางสาวลักขณา แสงทอง 6411011541075 เอกสารครบ
1004 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1004 นางสาว จันทรี  จงเจริญ 6411011553003 เอกสารครบ
1005 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1005 นางสาว อมรรัตน์  บุญสอน 6411011553008 เอกสารครบ
1006 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1006 นาย เจษฎากร  ทองสิทธ์ิ 6411011553009 เอกสารครบ
1007 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1007 นางสาว ชฎาพร  เทศสวัสด์ิ 6411011553012 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 32 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1008 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1008 นางสาว อมาวสี  อัมราภินันท์ 6411011553018 แก้ไข
เอกสาร

ขาดจิตฯ 16 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1009 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1009 นางสาว ทอฝัน  เครือนุช 6411011553019 เอกสารครบ
1010 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1010 นาย น  ามนต์  มงกะ 6411011553020 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1011 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1011 นางสาว นริศรา  ศิริราช 6411011553023 เอกสารครบ
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1012 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1012 นางสาว วรรณกานต์  พวงทอง 6411011553031 เอกสารครบ
1013 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1013 นางสาว ปริยากร  วิเชียร 6411011553032 เอกสารครบ
1014 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1014 นางสาว ธนาพร  อุประตาแสง 6411011553040 เอกสารครบ
1015 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1015 นางสาว มณีวรรณ  เพชรพ่วง 6411011553043 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1016 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1016 นางสาว ตะวัน  พงษ์ขาว 6411011553044 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1017 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1017 นางสาว เกศินี  เกนขุนทด 6411011553052 เอกสารครบ
1018 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1018 นางสาวนาเดีย ฉิมฉ่ า 6411011553058 เอกสารครบ
1019 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1019 นางสาวจิราวรรณ   ปทุมมา 6411011553068 เอกสารครบ
1020 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1020 นาย พันธนากรณ์  เรียมทอง 6411011571004 เอกสารครบ
1021 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1021 นางสาว นริสรา  มากจันทร์ 6411011571008 เอกสารครบ
1022 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1022 นางสาว พิมพ์เพชร  สรเวชวรานนท์ 6411011571009 เอกสารครบ
1023 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1023 นางสาว เอเชีย  พรหมภมร 6411011571010 เอกสารครบ
1024 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1024 นางสาว พัชรินทร์  ภูทัศน์ 6411011571011 เอกสารครบ
1025 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1025 นาย เจนณรงค์  สุขปัน 6411011571013 แก้ไข

เอกสาร
ท ากยศ.102มาใหม่ ลงท่ีอยู่ของพ่อ+แม่ด้วย(ระบุท่ีอยู่
บ้าน)/ขาดจิตฯ 36 ชม.

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1026 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1026 นางสาว กัญญารัตน์  รักเจียม 6411011571015 เอกสารครบ
1027 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1027 นางสาวจุฑามาศ นุประทุม 6411011571018 เอกสารครบ
1028 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1028 นางสาว นัชชา  นอบน้อม 6411011571019 เอกสารครบ
1029 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1029 นางสาว ชลธิชา  ปาฟอง 6411011571028 แก้ไข

เอกสาร
ถ่ายส าเนาบัตรให้จนท.รัฐรับรองมาใหม่ให้เห็นทั งหน้า-
หลังท่ีมีวันหมดอายุ/ขาดส าเนาบัตรประชาชนแม่/ขาด
จิตฯ 5 ชม.(แนะน าเรียนSET)

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1030 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1030 นางสาว อริศรา  พวงปรึก 6411011571029 เอกสารครบ
1031 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1031 นางสาว วิภาวี  ฟักน่วม 6411011571030 เอกสารครบ
1032 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1032 นางสาว พรสุดา  ยศเฮือง 6411011571032 เอกสารครบ
1033 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1033 นางสาว จุฑามาศ  หินะสิทธ์ิ 6411011571033 เอกสารครบ
1034 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1034 นาย ภานุเดช  ใจรังกา 6411011571039 เอกสารครบ
1035 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1035 นางสาว วริศรา  ชนะภักดี 6411011571041 เอกสารครบ
1036 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1036 นาย ธีรภพ  หงษา 6411011571044 เอกสารครบ
1037 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1037 นางสาว ภคพร  มณีรัตน์ 6411011571047 เอกสารครบ
1038 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1038 นางสาว ชยุดา  ไทรสังขสุขุม 6411011571049 เอกสารครบ
1039 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1039 นางสาว สุวรรณา  จันทร์ผ่องใส 6411011571050 เอกสารครบ
1040 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1040 นาย สัญชัย  ขวาซุย 6411011571052 เอกสารครบ
1041 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1041 นางสาว เฟ่ืองฟ้า  ต้นสียา 6411011571057 เอกสารครบ
1042 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1042 นางสาวบุษบาวรรณ วิมาน 6411011571058 เอกสารครบ
1043 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1043 นางสาวสุดารัตน์ เพ็งแจ่ม 6411011571059 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1044 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1044 นางสาว ชลดา  นามมาลา 6411011767004 เอกสารครบ
1045 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1045 นางสาว ภคนันท์  หนูจักร 6411011767007 เอกสารครบ
1046 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1046 นางสาว จุฑาวรรณ  ช่ืนอารมณ์ 6411011767012 เอกสารครบ
1047 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1047 นายภาณุพงศ์ ทิชัย 6411011767016 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรจนท.รัฐ/ขาดจิตฯ 36 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1048 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1048 นางสาว ณัฐภรณ์  ช่างสุวรรณ 6411011767017 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1049 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1049 นางสาวอมรรัตน์ คุณเจริญ 6411011767025 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1050 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1050 นางสาว เยาวลักษณ์  เขียวอ่อน 6411011767027 เอกสารครบ
1051 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1051 นางสาว เสาวลักษณ์  ศรีพลสมอ 6411011767035 เอกสารครบ
1052 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1052 นางสาว กัลยกร  สงคราม 6411011767037 เอกสารครบ
1053 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1053 นางสาว พชรชล  เมฆขลา 6411011767039 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1054 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1054 นายอิมรอน มะแซ 6411011767042 เอกสารครบ
1055 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1055 นางสาว ขวัญชนก  วิเศษศรี 6411011767047 เอกสารครบ
1056 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1056 นาย อุดมศักด์ิ  ฉลาดธรรม 6411011767048 เอกสารครบ
1057 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1057 นางสาว ธมลวรรณ  หงษ์ทอง 6411011767054 เอกสารครบ
1058 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1058 นาย ธนบูรณ์  บรรพต 6411011767058 เอกสารครบ
1059 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1059 นางสาวพิชญาภา ศิริธรรม 6411011767061 เอกสารครบ
1060 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1060 นางสาวปิยธิดา คชเกื อ 6411011767065 เอกสารครบ
1061 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1061 นางสาวปานวาด หุ่นเหมอาบ 6411011767066 เอกสารครบ
1062 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1062 นายกิตติกานต์ จันทร์เชื อ 6411011767072 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1063 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1063 นางสาว ปภัสรา  ทนทาน 6411011796003 เอกสารครบ
1064 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1064 นาย ณัฐกิตต์ิ  เปียงใจค า 6411011796004 เอกสารครบ
1065 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1065 นางสาวทรรศนีม มะมิง 6411011796008 เอกสารครบ
1066 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1066 นางสาว ฐานิดา  งามสอาด 6411011796012 เอกสารครบ
1067 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1067 นางสาว ธัญพร  อุณวงค์ 6411011796019 เอกสารครบ
1068 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1068 นางสาว สุมิลตรา  ศรีลัย 6411011796021 เอกสารครบ
1069 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1069 นางสาว กชกร  ตรีรส 6411011796022 เอกสารครบ
1070 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1070 นางสาวมนัญญา ม่วงทอง 6411011796028 เอกสารครบ



79

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1071 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1071 นางสาว ทิพย์วิมล  หวานดี 6411011796041 เอกสารครบ
1072 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1072 นาย คมเกียรติ  แซ่ล้อ 6411011796043 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนของแม่ท่ีไม่หมดอายุ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1073 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1073 นางสาว กนกพร  เรืองมาก 6411011796045 เอกสารครบ
1074 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1074 นางสาว เพ็ญนภา  ปราบปรี 6411011796051 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1075 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1075 นาย จักรกริช  มหาชิโนรส 6411011796057 เอกสารครบ
1076 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1076 นางสาว ปวันรัตน์  แซ่แพ 6411011803003 เอกสารครบ
1077 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1077 นางสาว ชลธิชา  มานะศักด์ิศิริกุล 6411011803006 เอกสารครบ
1078 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1078 นางสาว พรรณพร  ศรีพิพัฒน์ปกรณ์ 6411011803015 เอกสารครบ
1079 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1079 นางสาว ธนัญญา  อนุสรณ์ศิริศักด์ิ 6411011803016 เอกสารครบ
1080 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1080 นางสาว กุลนิษฐ์  สีหะราช 6411011803020 เอกสารครบ
1081 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1081 นางสาวปิยะรัตน์ รัตนหัตถกุล 6411011803025 เอกสารครบ
1082 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1082 นางสาวธนพร อุไรสวัสด์ิ 6411011803026 แก้ไข

เอกสาร
ท า กยศ.102 มาใหม่ห้ามมีรอยลบ และไม่ต้องกรอก
ข้อมูลของผู้ปกครอง

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1083 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1083 นางสาวณิชากร รอดเสวก 6411011803028 เอกสารครบ
1084 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1084 นางสาว นฤมล  ลุนบุรมย์ 6411011808009 เอกสารครบ
1085 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1085 นางสาว ณัฐชานันท์  ทัศพงษ์ 6411011808014 เอกสารครบ
1086 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1086 นางสาว ญาดา  เหลือสิงห์กุล 6411011808016 เอกสารครบ
1087 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1087 นางสาว จรัสพร  อารีย์กิจ 6411011808018 เอกสารครบ
1088 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1088 นางสาว วันวิสา  ชินภาส 6411011808023 เอกสารครบ



80

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1089 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1089 นางสาว อัญชลี  แก้วแสงอ่อน 6411011809002 เอกสารครบ
1090 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1090 นางสาวนูรูลอาซีกีน นาเร็ง 6411011809011 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่ท่ีไม่หมดอายุ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1091 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1091 นางสาว รุสนาณี  สาและ 6411011809014 เอกสารครบ
1092 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1092 นางสาว ฮายาตี  มะหะมะ 6411011809015 เอกสารครบ
1093 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1093 นางสาว อาอีเซาะห์  แวหะยี 6411011809016 เอกสารครบ
1094 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1094 นางสาว กัลยากร  แป้นนางรอง 6411011809017 เอกสารครบ
1095 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1095 นางสาว อาดีละห์  เจ๊ะมะ 6411011809018 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1096 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1096 นางสาว ภัคจิรา  จงเกษมธรรม 6411011809019 แก้ไข

เอกสาร
ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อจากบริษัท/ท ากยศ.102(
รับรองแม่)+ส าเนาบัตรจนท.รัฐผู้รับรอง

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1097 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1097 นางสาว พรลภัส  พฤฒิสาริกร 6411011809021 เอกสารครบ
1098 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1098 นางสาว กรณ์พริฏฐา  ธนฐิติพร 6411011809023 เอกสารครบ
1099 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1099 นางสาว ไอริณ  บุญมณีประเสริฐ 6411011809025 เอกสารครบ
1100 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1100 นางสาว กฤติมา  มาเสนาะ 6411011809026 เอกสารครบ
1101 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1101 นางสาว ศรัญญา  จันทร์คล้าย 6411011809027 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อ+แม่ท่ีรับรองส าเนาด้วย
ลายมือสดฉบับจริง/ขอส าเนาบัตรจนท.รัฐฉบับจริง
เขียนสด/ขาดจิตฯ 3 ชม.

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1102 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1102 นางสาวพลอยชมพู ชัยรัมย์ 6411011809031 เอกสารครบ
1103 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1103 นายปิติรัตน์ บ ารุงพืช 6411011809033 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1104 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1104 นางสาวบุษราภรณ์ ใจศรี 6411011809035 แก้ไข
เอกสาร

ขาดสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ+แม่ ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1105 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1105 นางสาว ปัณณรัตน์  สิทธิไกรเกียรติ 6411011814004 เอกสารครบ
1106 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1106 นางสาว ทัฐพิชา  รับไพรี 6411011814007 เอกสารครบ
1107 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1107 นาย ธีรพรรด์ิ  ฐิติโชติพรทวี 6411011940013 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรปชช.พ่อ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1108 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1108 นาย พิทักษ์  ตะเส 6411011940018 เอกสารครบ
1109 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1109 นายเทวนาถ มาลาเล็ก 6411011940023 แก้ไข

เอกสาร
มากรอกเอกสารเพ่ิมหน้า กยศ.102 ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1110 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1110 นางสาว วรรณวิสา  แก้วมงคล 6411056726012 เอกสารครบ
1111 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1111 นายกนกพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 6412011540002 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1112 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1112 นางสาวเมทินี สังข์ทอง 6211050320001 แก้ไข

เอกสาร
1. แก้ไขจิตอาสา   2. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของ
บิดา-มารดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1113 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1113 นางสาวขนิษฐา จันทร์อ่ า 6211050320002 เอกสารครบ
1114 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1114 นางสาวจุฬารักษ์ โตส าราญ 6211050320004 เอกสารครบ
1115 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1115 นางสาวเพ็ญพิมล กอแก้วศิริชัย 6211050320005 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของมารดา  2. แก้ไข จิต
อาสา 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1116 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1116 นางสาวพัชรีพร ดวงมาลา 6211050320008 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1117 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1117 นางสาวจิดาภา เฮียงโยธา 6211050320011 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดจิตอาสา 36 ช่ัวโมง  2. กยศ.102 ห้ามมีรอยลบ
 ขีด ฆ่า

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1118 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1118 นางสาวอภิชญา เกตุภพ 6211050320012 เอกสารครบ
1119 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1119 นางสาวสุภิญญา วงษ์น้อย 6211050320013 เอกสารครบ
1120 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1120 นางสาวปริตา เจิมศิริ 6211050320014 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1121 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1121 นางสาวธิดารัตน์ ยศบุญมี 6211050320015 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสาขาด 7 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1122 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1122 นางสาวอาภาภรณ์ สาระสุข 6211050320016 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกช่ือผู้ขอกู้  2. เพ่ิม 4 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1123 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1123 นางสาวอรัญญา เพชรสันทัด 6211050320017 เอกสารครบ
1124 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1124 นางสาวสโรชา ธรรมศรี 6211050320018  เอกสาร

ครบ
 

1125 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1125 นางสาวสุภาพร แก้วคง 6211050320021 เอกสารครบ
1126 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1126 นางสาวบุศกร  เทพประภักษ์ 6211050320023 เอกสารครบ  
1127 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1127 นางสาวจิราภรณ์ พาลี 6211050320025 เอกสารครบ
1128 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1128 นางสาววรานุช ส าราญเนตร 6211050320026 เอกสารครบ  
1129 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1129 นางสาววีรวดี สุดนาลาว 6211050320027 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกช่ือ นามสกุลของมารดา  2. 
จิตอาสาเก็บช่ัวโมงให้ครบ 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1130 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1130 นางสาวภิษญา สุวรรณศรี 6211050601001 แก้ไข
เอกสาร

1. ท าจิตอาสาเพ่ิม 8 ช่ัวโมง  เน่ืองจากเนอร์สซ่ิงโฮม 
นักศึกษาให้เพ่ือนลงช่ือรับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1131 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1131 นายปพิชญา เนื อเงินดี 6211050601005 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางฯ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1132 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1132 นางสาวลัดดาวัลย์ กลีบเมฆ 6211050601009 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1133 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1133 นางสาวชลธร บัวโรย 6211050601011 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฯ  2. ขอโครงการเตรียมความพร้อมย่ืนอายุ
หนังสือฯ  2. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของผู้รับรอง
รายได้ครอบครัว

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1134 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1134 นางสาวศุภิสรา ฉัตรวนิชเสถียร 6211050601017 เอกสารครบ  
1135 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1135 นางสาวพรนิภา ชินวังโส 6211050601018 แก้ไข

เอกสาร
1.บัตรประจ าตัวผู้ใหญ่บ้านหมดอายุ 3 ต.ค.64 ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1136 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1136 นางสาวอัจฉรา อะโน 6211050601019 แก้ไข
เอกสาร

1. กิจกรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ขาดรูปถ่าย
ระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1137 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1137 นางสาวสุชาวดี จันทร์ทอง 6211050601020 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1138 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1138 นางสาวหทัยทิพย์ อังกาบละออง 6211050721001 แก้ไข

เอกสาร
1. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ขาดรูปภาพระหว่าง
นักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม  18 ช่ัวโมง 2. กยศ. 
E-learning 18 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1139 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1139 นางสาวผกาฉัตร อักษรสม 6211050721003 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกอาชีพของมารดา  และไม่ต้อง
กรอกข้อมูลของบิดา   2. จิตอาสาขาดภาพถ่ายผู้
รับรองกิจกรรม  3. แก้ไขกิจกรรม 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1140 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1140 นางสาวสุวนันท์ บุตรสา 6211050721018 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของบิดา  2. ส่งจิตอาสา
ใหม่ 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1141 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1141 นายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน 6211050721019 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1142 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1142 นายชนะชัย ไพรบูรณ์ 6211050721022 แก้ไข

เอกสาร
1. แก้ไขจิตอาสา 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1143 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1143 นางสาวนิภาพร มานาง 6211050721030 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอพบเร่ืองจิตอาสา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1144 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1144 นางสาวสิรีธร มีป้อม 6311011446004 เอกสารครบ  
1145 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1145 นางสาวนิชนันท์ วิจิตเทอดธรรม 6311011446008 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดกิจกรรมจิตอาสา 11 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1146 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1146 นางสาวกัญญาณัฐ พัฒทอง 6311011446014 แก้ไข
เอกสาร

1. บัตรประชาชนของบิดาหมดอายุ  2. ส าเนาบัตร
ประชาชนของมารดาไม่ชัดเจน

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1147 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1147 นายอิศราพงศ์ เวฬุวนารักษ์ 6311011446016 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของ
มารดา  2. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของมารดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1148 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1148 นางสาวพิชชานันท์ ปภาวิชชัยนันท์ 6311011446018 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาด กยศ.102  2. ขอโครงการ Big Party และ
รูปภาพถ่ายร่วมกับผู้รับรองกิจกรรม  3. จิตอาสา 2 
ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1149 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1149 นางสาวกิติพร ขิงโพธ์ิ 6311011446019 แก้ไข
เอกสาร

1. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ไม่ต้องกรอกสถานท่ี
ท างานของนักศึกษา  2. ขอโครงการ Big Party พร้อม
รูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1150 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1150 นางสาวภัคจิรา รอดผล 6311011446020 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการ ต้อนรับ เสริฟอาหารอธิการบดี  2. 
กิจกรรมกวาดขยะ วัดโคกโคเฒ่า ขาดรูปภาพระหว่าง
นักศึกษากับ อาจารย์ธนภรณ์  พัฒน์วิโรจน์  3. 
กิจกรรมบ้านสิทธิดา ขาดภาพระหว่างนักศึกษากับ 
คุณจุรีภรณ์  คุณชล

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1151 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1151 นางสาวนฤมล ทองอุปการ 6311011446022 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการ ต้อนรับ/เสิร์ฟอาหารต้อนรับท่านนายก 
 ขาดรูปภาพระหว่างนักศึกษากับ อ.ธนภรณ์  พัฒน
วิโรจน์  2. ขาดรูปถ่ายระหว่างนักศึกษากับผู้รับรอง 
คุณชวัลนุช ฤทธิรุตม์  3. กิจกรรมวัดโคกโคเฒ่า ขาด
รูปถ่ายระหว่างนักศึกษากับ อ.ธนภรณ์ พัฒนวิโรจน์  4.
 ขอโครงการ BUTLER

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1152 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1152 นายธวัชชัย บุญวรรณ์ 6311011446024 แก้ไข
เอกสาร

1. หน้าท่ี 1 ไม่กรอกข้อมูลบิดา-มารดา 2. กยศ.102 
ไม่ต้องกรอกผู้ปกครองท่ีมิใช่บิดา-มารดา  3. แก้จิต
อาสา 16 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1153 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1153 นายศรุติพงศ์ โกสินแก้วอ านาจกุล 6311011446025 แก้ไข
เอกสาร

1. แก้ไข กยศ.102 ผู้รับรองรายได้ครอบครัว (มารดา
นักศึกษาโทรมาคุยแล้ว)  2. จิตอาสาท าเพ่ิม 16 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1154 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1154 นางสาวมณฑิรา ทองฤทธ์ิ 6311011446026 เอกสารครบ  
1155 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1155 นายอาทิตย์ พื นปูม 6311011446027 แก้ไข

เอกสาร
1. กิจกรรมกวาดลานทางเดินให้สะอาดร่มร่ืน ไม่เขียน
ช่ือวัด และไม่เขียนเบอร์โทรฯ ผู้รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1156 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1156 นางสาวอินทิรา อุดมรัตน์ 6311011446031 เอกสารครบ  
1157 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1157 นางสาววรรณวิสา บาลี 6311011446035 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอโครงการ Big Party ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1158 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1158 นายคงศักด์ิ ภูมิวัตร์ 6311011446044 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดภาพถ่ายระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม 
วัดราชาฯ  2. ขาดเบอร์โทร ของผู้รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1159 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1159 นางสาวณัฏฐณิชา ปัญจบุศย์ 6311011446045 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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1160 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1160 นายโชคบุญมี ศรีภุมมา 6311050160002 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการทุกกิจกรรม ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1161 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1161 นางสาวกัลยา สาลิตุล 6311050320001 แก้ไข
เอกสาร

1. บัตรประชาชนบิดา-มารดา หมดอายุ   2. เพ่ิมจิต
อาสา  4 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1162 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1162 นางสาวแก้วมณี ศรีนอก 6311050320004 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกช่ือ นามสกุลของบิดา  2. 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ขาดรูปถ่ายระหว่างนักศึกษา
กับผู้รับรองกิจกรรม  3. ขอโครงการกิจกรรมท าบุญ
ถวายเทียนพรรษา และรูปถ่ายระหว่างนักศึกษากับผู้
รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1163 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1163 นางสาววรรณษา ฮวดหอม 6311050320005 แก้ไข
เอกสาร

1. ท าจิตอาสาเพ่ิม 22 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1164 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1164 นางสาวทิพวรรณ บุตะเคียน 6311050320008 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการกิจกรรม และรูปภาพระหว่างนักศึกษา
กับผู้รับรองโครงการ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1165 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1165 นางสาววรรณกานต์ ขานเรือง 6311050601001 เอกสารครบ
1166 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1166 นางสาววริศรา ดุงศรีแก้ว 6311050601002 แก้ไข

เอกสาร
1. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดาใหม่ พร้อม
ลงลายมือช่ือด้วยปากกาหมึกสีน  าเงิน

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1167 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1167 นางสาวกานต์พิชชา อยู่ทอง 6311050601003 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 16 ช่ัวโมง   2. บัตรผู้รับรองรายได้
ครอบครัวไม่ระบุวันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1168 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1168 นางสาวธิติพร อินเปาะ 6311050601004 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 กรอกหมายเลขโทรศัพท์นักศึกษาไม่ครบ 
 2 ส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ขาดด้านหลังบัตร

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1169 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1169 นางสาวอมรรัตน์ บุตรอินทร์ 6311050601008 เอกสารครบ
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1170 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1170 นางสาวณัฐชมนต์ วราพิพัฒน์กิจ 6311050601009 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 1 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1171 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1171 นางสาวพชรพรรณ ยิ มละมัย 6311050601011 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 2. ขอโครงการถวาย
ของแห่เทียน  3. ขอโครงการงานไทย-จีน-อาเซียน  4. 
โครงการแห่เทียนพรรษา  5. ขาดภาพถ่ายระหว่าง
นักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1172 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1172 นางสาวจิราพัชร พรมศิริกรรณ 6311050601013 เอกสารครบ
1173 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1173 นายวสพัฒน์ สุริยะ 6311050601014 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอโครงการกิจกรรมเข้าร่วมวันอาชีพ / โครงการ
ร่วมท าบุญหล่อเทียนพรรษา / กีฬาสานสัมพันธ์ / ท า
ความสะอาดวัดโคกโคเฒ่า   2. วัดป่าเลไลย์ ขาด
รูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม  3.ขาด
รูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรมโครงการ
ของมหาวิทยาลัย  4. เพ่ิมกิจกรรม 3 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1174 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1174 นางสาวณัฐธิดา ทัพไทยดี 6311050601016 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดภาพถ่ายระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1175 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1175 นายศักดา อุโบสถ 6311050721001 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการกิจกรรมหล่อเทียน / แกะสลักต้นเทียน
 / กีฬาสานสัมพันธ์  พร้อมทั งถ่ายภาพระหว่าง
นักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม 2. กิจกรรมวัดป่าเลไลย์ 
ให้พระท่ีวัดลงช่ือรับรองกิจกรรม พร้อมทั งถ่ายภาพคู่
กับท่าน 3. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของมารดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1176 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1176 นางสาวอารียา ปานเผือก 6311050721004 แก้ไข
เอกสาร

1. แก้ไข จิตอาสา 36 ช่ัวโมง  2. กยศ.102  ช่ือผู้
รับรองไม่ตรงกับส าเนาบัตร

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1177 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1177 นางสาวอลิสา เชื อนุ่น 6311050721005 เอกสารครบ
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1178 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1178 นางสาวบัวชมพู บัวเเก้ว 6411011446010 แก้ไข
เอกสาร

1. หน้าท่ี 1 ไม่ต้องกรอกผู้ปกครองท่ีมิใช่บิดา-มารดา  
2. ขอโครงการจิตสาธารณะทั งหมด พร้อมถ่ายภาพคู่
กับผู้ท่ีรับรองกิจกรรม  (แจ้งนักศึกษาแล้ว)

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1179 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1179 นางสาว ชญาภา  ก๊งจ้อย 6411050160002 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 6 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1180 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1180 นางสาว นภสวรรณ  แก้วยาสี 6411050160010 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการเพ่ือแนบกิจกรรมจิตอาสาและภาพถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองแต่ละกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1181 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1181 นางสาว ฐิติรัตน์  กุลนามาก 6411050160011 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการและรูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้
รับรองกิจกรรมทุกกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1182 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1182 นางสาว พิชญดา  สิงหฬ 6411050160014 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการและรูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้
รับรองกิจกรรมทุกกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1183 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1183 นาย จักรพันธ์  ใจแก้ว 6411050160015 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการท่ีนักศึกษาท าจิตสาธารณะ และรูปภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองโครงการ  2. กยศ.102 
ไม่ต้องกรอกข้อมูลของบิดาและผู้ปกครองท่ีมิใช่บิดา-
มารดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1184 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1184 นางสาว นภสร  มังคะลา 6411050160017 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการท่ีนักศึกษาท าจิตสาธารณะ และรูปภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองโครงการ  2. กยศ.102 
ไม่ต้องกรอกสถานท่ีท างานของนักศึกษา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1185 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1185 นาย ภัทรภณ  สาระวงษ์ 6411050160018 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการจิตอาสาและภาพถ่ายร่วมกับผู้รับรอง
กิจกรรม  2. หน้าท่ี 1 ไม่ต้องกรอกข้อมูลของบิดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1186 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1186 นางสาว จิรายุ  ขุนไพชิต 6411050320017 เอกสารครบ
1187 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1187 นางสาว สุพรรษา  กามี 6411050320018 เอกสารครบ
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1188 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1188 นางสาว เกศกนก  ชนะเมือง 6411050320019 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของ
บิดา-มารดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1189 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1189 นางสาว พัชรี  เพ็ชร์น  าน้อย 6411050320020 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกเบอร์โทรศัพท์ ไม่กรอกรายได้
ของบิดา  2. ส่งส าเนาบัตรของ ผช.ผญบ.ใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1190 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1190 นางสาวภคมน อุระช่ืน 6411050320022 เอกสารครบ  
1191 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1191 นางสาว อภิญญา  ตะเพียนทอง 6411050340001 แก้ไข

เอกสาร
1. ส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ครอบครัว ต้องลงลายมือ
ช่ือด้วยปากกาหมึกสีน  าเงิน  2. ขาดสลิปเงินเดือนของ
มารดา  3. ขอฉบับจริงกิจกรรมโครงการ  4. กิจกรรม
เจริญธรรม และกวาดลานวัด ขาดรูปภาพระหว่าง
นักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม (ขาดลงลายมือช่ือผู้
รับรองกิจกรรม)  5. กิจกรรมขาด 3 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1192 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1192 นางสาว ชนิษดา  สิงหะเทพ 6411050340003 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดส าเนาบัตรของบิดา  2. แก้ไข 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1193 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1193 นางสาว ปัทนรินทร์  จ าปานิล 6411050340006 เอกสารครบ
1194 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1194 นางสาว รจนา  สุดใจดี 6411050340007 เอกสารครบ
1195 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1195 นางสาว ศลิษา  พราหมสกุล 6411050340008 แก้ไข

เอกสาร
1. กิจกรรมจิตอาสา ขาดรูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้
รับรองโครงการ/กิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1196 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1196 นางสาว ศุภาวดี  วารศรี 6411050340012 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาด กยศ.102  2. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของ
บิดา-มารดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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1197 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1197 นางสาว ชลธิชา  เบ้าวันดี 6411050340013 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกช่ือผู้ขอกู้  2. ส าเนาบัตรผู้รับรอง
รายได้หมดอายุ 14 มิ.ย.64  3. ส าเนาใบมรณบัตรขาด
รับรองส าเนา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1198 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1198 นางสาว พัชริญา  โหงอุ่ม 6411050340021 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1199 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1199 นางสาว ธนาวดี  ไชยแดง 6411050340023 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ผู้รับรองรายได้ฯ  2. กยศ.
102 ไม่ต้องกรอกข้อมูลของบิดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1200 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL.1200 นางสาว จิรัชยา  สังข์ทอง 6411050340025 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1201 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1201 นายอภิเดช สุวรรณคร 6211022446001 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1202 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1202 นางสาวณัฏฐณิชา บัวแก้ว 6211022446010 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1203 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1203 นางสาววรวีท์ สุชินโต 6211022446015 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1204 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1204 นางสาวอฐิตติยา สารมาศ 6211022446020 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1205 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1205 นางสาวนาตาชา ศรีทับทิม 6211022446026 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1206 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1206 นางสาวกัญญ์วรา รุ่งทรัพย์ไพศาล 6211022446045 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1207 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1207 นางสาวธัณญาพร โพยนอก 6211022446053 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1208 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1208 นางสาวปริสา อ่ าแจ้ง 6211022446056 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1209 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1209 นางสาวสุรางคณา ร่มไม 6211022446057 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1210 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1210 นางสาวกษิรา ช่ืนบาน 6211022446064 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1211 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1211 นางสาวมาริสา มัดผิน 6211022446070 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1212 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1212 นางสาวกิติยาภรณ์ โพธ์ิพันธ์ไม้ 6211022446073 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1213 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1213 นางสาววสุนันต์ เวชกุล 6211022446079 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1214 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1214 นางสาวณัฐนันท์ เวชกุล 6211022446080 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1215 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1215 นางสาวภัทราวรรณ ร่วมทอง 6211022446087 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1216 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1216 นางสาววศินี เกตุจิตร 6211022446106 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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1217 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1217 นางสาวเกศกานดา สิงห์หา 6211022446107 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1218 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1218 นางสาวจิราพร เกตุกัน 6211022446109 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1219 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1219 นางสาวอัญชิสา เพชรรอด 6211022446114 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1220 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1220 นายสิทธิโชค แก่นทอง 6211022446131 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1221 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1221 นายสุวิริยะ มังศรี 6211022446136 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1222 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1222 นางสาวกานต์สินี สังข์มณี 6211022446140 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1223 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1223 นางสาววิลาสินี ใจแก้ว 6211022446160 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1224 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1224 นางสาวศกุลรัตน์ ประทีป 6211022446169 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1225 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1225 นางสาวกัญญาภัค นิลรัตน์ 6211022446174 เอกสารครบ
1226 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1226 นางสาวญานิศา จามิกรณ์ 6211022446175 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1227 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1227 นางสาวหน่ึงฤทัย จ าลองมุข 6211022446180 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1228 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1228 นางสาวชนัญชิดา ธรรมประดิษฐ์ 6211022446181 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1229 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1229 นางสาวสุพิชชา กันหาประกอบ 6211022446190 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1230 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1230 นางสาวธัญญารัตน์ ภูษณพงษ์ 6211022446193 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1231 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1231 นางสาวเจนจิรา เฉลิมทอง 6211022446194 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1232 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1232 นางสาวธัญลักษณ์ นาคเอก 6211022446200 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1233 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1233 นางสาวศศิประภา ชูเทพ 6211022446213 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1234 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1234 นางสาวหฤทัยเพชร นาคแก้ว 6211022446218 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1235 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1235 นางสาวเดม่าร์ สุขมีชัย 6211022446228 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1236 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1236 นางสาวกัลยา อักษรน า 6211022446230 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1237 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1237 นายวิรยุทธ กันพัน 6211022446232 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1238 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1238 นางสาวนูรมาลา ยูโซ๊ะ 6211022446233 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1239 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1239 นางสาวกนกวรรณ จีนหล า 6211022446234 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1240 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1240 นางสาวชุติกาญจน์ ใจสงเคราะห์ 6211022446238 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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1241 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1241 นางสาวประกายวรรณ ชุมเชื อ 6211022446247 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1242 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1242 นางสาวปนัดดา แหวนหล่อ 6211022446253 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1243 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1243 นางสาวนภาพร จานรัมย์ 6211022446254 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1244 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1244 นางสาวปรินดา พูดคล่อง 6211022446260 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1245 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1245 นางสาวชลลดา องค์ศรีตระกูล 6211022446275 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1246 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1246 นางสาวอรธิดา งามย่ิงมาก 6211022446276 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ ต าแหน่ง
ข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ  ไม่ต้องกรอกสถานท่ี
ท างาน  / ไม่กรอกเบอร์โทรศัพท์บิดา-มารดา  2. ส่ง
ส าเนาผู้รับรองรายได้ใหม่  2. กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ไม่กรอกช่วงเวลาบ าเพ็ญประโยชน์ / ขาด
ภาพถ่ายร่วมกับผู้รับรองกิจกรรม / ขาดลงลายมือช่ือ
รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1247 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1247 นางสาวโสภิดา ชัมพูทนะ 6211022446280 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1248 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1248 นางสาวนุศรา น  าเงิน 6211022446281 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1249 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1249 นางสาวนลัทพร บุญวงศ์ 6211022446282 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1250 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1250 นางสาวปนัดดา กติการ 6211022446285 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1251 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1251 นางสาวธมลวรรณ ระวินู 6211022446287 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1252 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1252 นางสาวศานันทินี เลิศปาน 6211022446288 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1253 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1253 นางสาวปาริฉัตร คุ้มสวัสด์ิ 6211022446290 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1254 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1254 นางสาวจุฑามาศ ศิริเวช 6211022446291 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1255 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1255 นางสาวรัชฎาภรณ์ ชูเมือง 6211022446292 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1256 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1256 นางสาวจิราภรณ์ จันทวงศ์ 6211022446294 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1257 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1257 นางสาวกุลกานต์ คงเพชรศรี 6211022446297 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1258 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1258 นางสาวจุฬาลักษณ์ พุทธเสน 6211022446298 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1259 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1259 นางสาวอุรัสยา ป่ินแสง 6211022446299 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1260 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1260 นางสาววรนันท์ บุญโพธ์ิทอง 6211022446305 แก้ไข

เอกสาร
1. ส่งส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ใหม่ ถ่ายส าเนาทั ง
ด้านหน้า-ด้านหลัง  2. ส าเนาใบหย่าขาดรับรองส าเนา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1261 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1261 นางสาวชนนิกานต์ พันธ์แก้ว 6211022446306 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1262 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1262 นางสาวมาริษา สมาธิ 6211022446309 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1263 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1263 นางสาวสมฤดี ลิขิตลักษณะ 6211022446312 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1264 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1264 นางสาวสุธิดา ชนะชัย 6211022446313 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1265 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1265 นางสาวสุรารักษ์ เจตนเมษฐ์ 6211022446319 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1266 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1266 นางสาวปฏิมาภรณ์ ด่านสวัสด์ิ 6211022446320 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1267 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1267 นางสาวภัทรวดี ตันติวัฒนวิชช์ 6211022446322 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1268 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1268 นางสาวอังคณา ประดงจงเนตร 6211022446325 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1269 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1269 นางสาวขจรจันทร์ ศรีศักด์ิสมบูรณ์ 6211022446326 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1270 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1270 นางสาวปรียาลักษณ์ ฉางทอง 6211022446329 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสาขาด 18 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1271 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1271 นางสาวพัทธวรรณ พิมพ์ชาติ (พรรธน์ชญมล  ขุนอาจ) 6211022446332 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1272 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1272 นางสาวกุศรินทร์ อ่ินแก้วเครือ 6211022446334 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1273 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1273 นางสาวฐิติพร จันทร์แสง 6211022446344 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1274 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1274 นางสาวธันยพร ขจรจิระพันธ์ 6311022446003 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา  2. ส่ง
ส าเนาบัตรประชาชนของบิดาใหม่  3. จิตอาสาขาด 5 
ช่ัวโมง  4. ขาดแบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1275 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1275 นางสาววิชุดา วงกรด 6311022446009 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดรูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1276 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1276 นางสาวปนิดา ชอบศิลป์ 6311022446012 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1277 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1277 นางสาวปัญญาวีย์ ควรหา 6311022446015 เอกสารครบ
1278 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1278 นายกัมพล สงบดี 6311022446017 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสาขาด 18 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1279 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1279 นายวชิรพงศ์ แสนทวีสุข 6311022446025 เอกสารครบ  
1280 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1280 นายวรันต์พงษ์ แก่นราช 6311022446034 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1281 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1281 นางสาวนรีกานต์ ลือค าแผง 6311022446035 แก้ไข

เอกสาร
1. บัตรข้าราชการหมดอายุ  22 พ.ค. 65 ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1282 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1282 นางสาวสุภเทพอักษร เกิดอุดม 6311022446041 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสา 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1283 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1283 นางสาวรัติยากรณ์ สันป่าแก้ว 6311022446042 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดภาพถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรอง
กิจกรรม  2. บัตรประชาชนของมารดาหมดอายุ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1284 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1284 นางสาวปพิชญา มาตรภูธร 6311022446049 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกสถานท่ีท างานของนักศึกษา  
2. ขาดส าเนาบัตรผู้ใหญ่บ้าน  3. ขอโครงการจิตอาสา
ร่วมใจรักษาโลก  4. ขอรูปถ่ายระหว่างนักศึกษากับผู้
รับรองโครงการจิตอาสาร่วมใจรักษาโลก (ขาดผู้รับรอง
กิจกรรมและเบอร์โทรฯ)  4. ขอส าเนาบัตรประจ าตัวผู้
บริจาคโลหิต

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1285 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1285 นางสาววริศรา นาวี 6311022446050 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1286 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1286 นางสาววรรธิดา พันทิพย์ 6311022446051 เอกสารครบ
1287 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1287 นางสาวภัทรฎา โสภณ 6311022446052 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสา ส่งใหม่ 16 ช่ัวโมง  2. ส าเนาบัตรผู้รับรอง
รายได้ ไม่ระบุวันหมดอายุ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1288 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1288 นางสาวธัญรัตน์ นิลบุตร 6311022446053 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสา ขาด 4 ช่ัวโมง  2. กยศ.102 ไม่ต้องกรอก
ข้อมูลของบิดา  2. ส าเนาบัตรข้าราชการขาดรับรอง
ส าเนา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1289 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1289 นายอเลกซ์ แวนเลีย 6311022446057 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 3 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1290 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1290 นางสาวพัชชานันท์ จันทะนนตรี 6311022446059 แก้ไข
เอกสาร

1. ส าเนาบัตรผู้ใหญ่บ้านหมดอายุ 23 พ.ค.65 ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1291 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1291 นางสาววรัชยา กณาพันธ์ุ 6311022446062 แก้ไข
เอกสาร

1. ส าเนาบัตรผู้ใหญ่บ้าน ขาดด้านหลังบัตร  2.  เรียน 
E-Learning เพ่ิม 12 ช่ัวโมง  3. ขาดรูปภาพระหว่าง
นักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม (นางนงคราญ  เจริญภักด์ิ)

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1292 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1292 นางสาวณัฐสุภา รามไชย 6311022446063 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของมารดา   2. ขาดรุปถ่าย
ระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1293 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1293 นางสาวปนัดดา ชนะชัย 6311022446073 เอกสารครบ  
1294 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1294 นางสาวศศิวิมล พรหมคีรี 6311022446074 เอกสารครบ  
1295 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1295 นายธนกร แก้วมณี 6311022446075 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1296 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1296 นางสาวจันทร์นิภา พิมูลมี 6311022446077 เอกสารครบ
1297 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1297 นางสาวพิมพ์นิภา ไชยเนตร 6311022446078 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสาขาด 31 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1298 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1298 นางสาวจรรย์สมร สุขขวด 6311022446080 แก้ไข
เอกสาร

1. เพ่ิมจิตอาสา 18 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1299 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1299 นางสาวณภัทรา เหล่าวิเศษกุล 6311022446081 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 5 ช่ัวโมง  2. ขาดหนังสือรับรอง
เงินเดือน ปี 2565

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1300 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1300 นายกรกช เสริมสุข 6311022446085 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102  ในวงเล็บไม่กรอกช่ือ นามสกุลของผู้
รับรองรายได้

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1301 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1301 นางสาวณิชนันทน์ รัตพันธ์ 6311022446087 เอกสารครบ  
1302 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1302 นายภาณุวัฒน์ ฝอยสุวรรณ์ 6311022446090 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสาขาด  4  ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1303 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1303 นางสาวปาริชาติ ไทรตระกูล 6311022446091 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งจิตอาสาใหม่ 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1304 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1304 นายสุรชาติ แก้วลิ นไม้ 6311022446094 เอกสารครบ  
1305 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1305 นางสาวสุรดา สร้อยสน 6311022446095 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสาขาด 23 ช่ัวโมง (15/8/65) ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1306 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1306 นางสาวบุณณดา บุตะเขียว 6311022446097 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 4 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1307 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1307 นางสาววิรัญญาพร ค าภิธรรม 6311022446115 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดรูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1308 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1308 นางสาวอาภัทรา นามวันทา 6311022446117 เอกสารครบ  
1309 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1309 นางสาวลลิตวดี ไชยโรจน์ 6311022446120 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่กรอกข้อมูลของบิดา  2. ขาดสลิป
เงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1310 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1310 นางสาวสิรินภา สาใจ 6311022446128 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของมารดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1311 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1311 นายศิวพัฒน์ วาบสูงเนิน 6311022446129 เอกสารครบ  
1312 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1312 นางสาวศุภาพิชญ์ กอนเทียน 6311022446133 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดจิตอาสา 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1313 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1313 นางสาวภัณฑิรา น่ิมเจริญ 6311022446135 เอกสารครบ
1314 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1314 นางสาววริศรา ศรีสว่าง 6311022446136 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของมารดา  2. ขาดสลิป
เงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1315 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1315 นางสาวปนัดดา แข็งแรง 6311022446138 เอกสารครบ
1316 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1316 นายอัฎฐพร กุดกลาง 6311022446140 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสาใหม่ 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1317 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1317 นายปิยะวัฒน์ ทองแคล้ว 6311022446148 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1318 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1318 นายสุทธิพงษ์ คัมวงษ์ 6311022446152 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของมารดา   2. ขาดส าเนา
ใบมรณบัตรของบิดา  3. ขาดภาพถ่ายร่วมกับผู้รับรอง
กิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1319 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1319 นายนิรัตน์ชญา (เมธี)  นันชัย 6311022446153 แก้ไข
เอกสาร

1. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ขาดรูปภาพระหว่าง
นักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม   2. ผู้รับรองกิจกรรม 
ไม่ลงลายมือช่ือด้วยตัวบรรจง  3. กิจกรรมไม่ครบ 36 
ช่ัวโมง  4. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของบิดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1320 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1320 นายศักด์ินรินทร์ เรืองแก้ว 6311022446161 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1321 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1321 นางสาวเพชรนภา ลุนชัยภา 6311022446164 เอกสารครบ
1322 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1322 นางสาววรรณวิสา จันทร์เขียว 6311022446165 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1323 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1323 นางสาวกนกวรรณ กุลรัตน์ 6311022446166 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1324 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1324 นางสาวกาญจนา ดวงแก้ว 6311022446168 แก้ไข
เอกสาร

1. บัตรประชาชนของบิดา-มารดา หมดอายุ  2. จิต
อาสาขาด 14 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1325 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1325 นางสาวณปภัช (นิรชา)  ม่วงศักด์ิ 6311022446169 แก้ไข
เอกสาร

1. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ขาดรูปถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองกิจกรรม  2. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกช่ือบิดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1326 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1326 นางสาวกัญญณัช ม่ันคง 6311022446170 เอกสารครบ  
1327 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1327 นางสาวสุธิมา แจ่มดวง 6311022446171 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสาขาด 16 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1328 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1328 นายกวิน แซ่เฮง 6311022446172 แก้ไข
เอกสาร

1. บัตรประจ าตัวผู้รับรองรายได้ครอบครัวไม่ชัดเจน 
และหมดอายุ  2. บัตรประชาชนของบิดาหมดอายุ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1329 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1329 นางสาวสูไรด้า หัสเหร็ม 6311022446173 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1330 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1330 นายธรรณาธรณ์ ถุงเงิน 6311022446174 แก้ไข

เอกสาร
1.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดาฉบับจริง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1331 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1331 นางสาวจีรนันท์ ค านาแซง 6311022446177 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา  2. แก้ไข
จิตอาสา 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1332 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1332 นายธนวัฒน์ ตระกูลจันทร์แสง 6311022446178 แก้ไข
เอกสาร

1. บัตรประชาชนของบิดาหมดอายุ  2. ส่งจิตอาสาให้
ครบ 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1333 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1333 นางสาวณัฐรุจา ชัยชูลี 6311022446181 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1334 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1334 นางสาวกิตติภรณ์ บุญหนา 6311022446182 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดจิตอาสา 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1335 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1335 นายภานุวัฒน์ เดชเจริญ 6311022446183 เอกสารครบ  
1336 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1336 นางสาวนภารัตน์ รัตนวิชัย 6311022446184 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1337 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1337 นางสาวศศิธร ทองระอา 6311022446187 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ผู้รับรองรายได้ครอบครัวต้องลงลายมือ
ช่ือด้วยตนเองด้วยปากกาหมึกสีน  าเงิน   2. ขอส าเนา
บัตรผู้รับรองท่ีชัดเจน  3. ขอสลิปเงินเดือนของมารดา 
 4. จิตสาธารณะขาด 8 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1338 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1338 นางสาวชัชชญา สุวรรณช่ืน 6311022446188 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 16 ช่ัวโมง  2. ขาดบันทึกเข้าร่วม
โครงการ  3. ขาดสลิปเงินเดือนของบิดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1339 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1339 นางสาวศตพร ชิตอิทธิพัทธ์ 6311022446194 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ครอบครัว  2. ขาด
กิจกรรม 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1340 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1340 นายสิรภพ สมชัยยา 6311022446195 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งจิตอาสาใหม่ 28 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1341 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1341 นางสาววิสุทธ์ิตรา ปกป้อง 6311022446196 แก้ไข
เอกสาร

1. แก้ไข กยศ.102  2. จิตอาสาเพ่ิม 18 ช่ัวโมง  3. 
ขอสลิปเงินเดือนของบิดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1342 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1342 นางสาวกมลพรรณ ธรรมรัตนพฤกษ์ 6311022446197 แก้ไข
เอกสาร

1.กยศ.102 ไม่ต้องกรอกข้อมูลของมารดา  2. ขาดจิต
อาสา 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1343 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1343 นางสาววัศยา เอียดยอด 6311022446207 แก้ไข
เอกสาร

1. scan จิตสาธารณะส่งต่อนักศึกษา (ได้รับ 6 ช่ัวโมง) ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1344 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1344 นางสาวศิรดา แซ่ด่าน 6311022446209 แก้ไข
เอกสาร

1. กิจกรรมตอบแทนบุญคุณ ขาดรูปภาพระหว่าง
นักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม (เขียนช่ือผู้รับรองตัว
บรรจง)  2. เรียน E-learning ใหม่ ดูของ กยศ.

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1345 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1345 นายรัชชานนท์ ค าพุ่ม 6311022446211 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1346 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1346 นางสาวทรรษิวรรณ์ หว่องเซ็ง 6311022446212 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสา ท าเพ่ิม 18 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ
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1347 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1347 นางสาวกุลสตรี เหง้าสุวรรณ 6311022446214 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล  2.
 แก้ไขจิตอาสา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1348 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1348 นางสาวศิริวรรณ อู่สุวรรณ์ 6311022446220 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1349 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1349 นางสาววิจิตรา สุวรรณ 6311022446224 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1350 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1350 นางสาววิภาวินี แก้วบ ารุง 6311022446225 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1351 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1351 นายกิตตินันท์ บัวมา 6311022446233 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว  2. ขาดจิตอาสา
 36 ช่ัวโมง  3. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของบิดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1352 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1352 นางสาวปานเลขา อินทรพานิชย์ 6311022446235 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1353 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1353 นางสาวศิริวราพร อรุณรุจิพันธ์ุ 6311022446237 แก้ไข

เอกสาร
1. เพ่ิมจิตอาสา 18 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1354 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1354 นางสาวธารทิพย์ นุ่มวัฒนา 6311022446241 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตสาธารณะ ไม่กรอกช่ือวัด 2. ขาดรูปภาพระหว่าง
นักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม  3. กิจกรรมด้านการท า
สาธารณะประโยชน์ ไม่เกิน 18 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา  4.
 กยศ.102 ห้ามมีรอยลบ ขีด ฆ่า

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1355 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1355 นางสาวฮัซมา สุพงค์ 6311022446255 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกข้อมูลของมารดา  2. จิต
อาสา เพ่ิม 16 ช่ัวโมง  3. ส าเนาใบหย่าขาดลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1356 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1356 นางสาวดีน่า ศรัทธามนู 6311022446258 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1357 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1357 นางสาวภัทรลดา มหาโชติ 6311022446260 เอกสารครบ  
1358 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1358 นางสาวกรกนก ทองรักจันทร์ 6311022446266 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1359 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1359 นางสาวดิศรารัตน์ สุขอยู่ 6311022446268 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของ
บิดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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1360 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1360 นางสาววรรณพร ไกรเนตร 6311022446270 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาด กยศ.102 รับรองรายได้ครอบครัว  2. ท าจิต
อาสาใหม่ 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1361 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1361 นางสาวธัญญารัตน์ ปานจักร์ 6311022446274 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสา เพ่ิม 18 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1362 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1362 นางสาวภัทรพร ปัชชัยโย 6311022446277 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1363 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1363 นางสาวศศิกานต์ เจนไพร 6311022446281 เอกสารครบ
1364 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1364 นางสาวอธิชา เทือนประโคน 6311022446284 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1365 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1365 นางสาวชไมพร สิริวิไลรักษ์ 6311022446286 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1366 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1366 นางสาวอาทิติยา ใจสุยะ 6311022446289 แก้ไข

เอกสาร
1. กิจกรรมขาด 15 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1367 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1367 นายปิยากร ม่ันเจริญ 6311022446299 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1368 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1368 นางสาวจุฑาทิพ ธงกระโทก 6311022446302 แก้ไข

เอกสาร
1. เรียน E-Learning ของ Set ตามหลักสูตรท่ีกองทุน
ก าหนด 16 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1369 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1369 นางสาวกฤตยา วรสาร 6311022446303 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1370 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1370 นางสาวจิรภิญญา การเร็ว 6311022446306 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดของผู้รับรองรายได้  
2. จิตอาสาขาด 12 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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1371 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1371 นางสาวนัทลี เรนาเธอร์ อิกบาล 6311022446316 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอหนังสือรับรองกิจกรรมจากหลักสูตร พร้อมระบุ
ระยะเวลาในการบ าเพ็ญประโยชน์ 2. เก็บจิตอาสาให้
ครบ 36 ช่ัวโมง  3. หน้าท่ี 1 เขียนส่งใหม่ ห้ามมีรอย
ลบ ขีด ฆ่า 4. ขอหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง  5. 
ขอส าเนาบัตรประชาชนของมารดาฉบับจริง  6. 
หนังสือรับรองการตายของบิดา ให้รับรองส าเนาทั ง 2 
ด้าน

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1372 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1372 นางสาวธณิดา บ ารุงพงศ์ 6311022446323 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดจิตอาสา 20 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1373 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1373 นางสาวอทิตา ธิดา 6311022446329 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของมารดาใหม่ ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1374 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1374 นางสาวณิชกานต์ ศรีช่วย 6311022446331 เอกสารครบ  
1375 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1375 นางสาวชญานุช เพ็ชร์คง 6311022446334 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้  2.ขอโครงการ
กิจกรรมจิตอาสา  3. ส่งกิจกรรมให้ครบ 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1376 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1376 นางสาวกานต์ธิดา ตู้จินดา 6311022446335 แก้ไข
เอกสาร

1. กิจกรรมวัดเทพนรรัตน์ ขาดรูปภาพระหว่าง
นักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม และขาดเบอร์โทรศัพท์
ของผู้รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1377 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1377 นางสาวอรอนงค์ ศรีประทุมวงศ์ 6311022446340 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม  2. ส่งส าเนาบัตร
ประชาชนของบิดาบุญธรรมใหม่  3. กิจกรรมท าท่ี
หอพัก ขอให้เปล่ียนไปท าท่ีวัด (ท่ีหอพักไม่นับช่ัวโมงให้)

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1378 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1378 นางสาวผ่องพรรณ จารุศิริการณ์ 6311022446341 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งจิตอาสาใหม่ 36 ช่ัวโมง  2. หน้าท่ี 1 ไม่ต้อง
กรอกข้อมูลของบิดา-มารดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1379 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1379 นางสาวระวิวรรณ กัลยาลือ 6311022446344 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา  2. ขาด
ส าเนาใบมรณบัตรของบิดา  3. แก้ไขจิตอาสา 36 
ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1380 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1380 นางสาววิลาสินี จงปัญญาวิวัฒน์ 6311022446345 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 11 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1381 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1381 นางสาวชนินดา ศรีรักษา 6311022446346 แก้ไข
เอกสาร

1. บัตรประชาชนของบิดาหมดอายุ ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1382 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1382 นางสาวมนธิชา โชติฉันท์ 6311022446348 แก้ไข
เอกสาร

1. ท าจิตอาสาใหม่ 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1383 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1383 นางสาวนุชวรา หิตายะโส 6311022446349 แก้ไข
เอกสาร

1. แก้ไขจิตอาสา 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1384 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1384 นางสาวลภัสรดา บุญยืน 6311022446353 แก้ไข
เอกสาร

1. แก้ไขจิตอาสา 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1385 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1385 นางสาวเมธาวี จินะหล้า 6311022446355 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตสาธารณะด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ขาดลงลายมือ
ช่ือผู้รับรองกิจกรรม  และรูปภาพระหว่างนักศึกษากับ
ผู้รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1386 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL.1386 นางสาวสิริญาตภัสสร์ สุพรรณณรัฏฐ 6311022446359 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตสาธารณะขาด 16 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1387 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1387 นางสาวฉัตรติมา ศิริ 6211029448001 เอกสารครบ
1388 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1388 นางสาวรัตนมน เพ็ชรจันทร์ 6211029448003 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1389 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1389 นางสาววิลาวัลย์ เกาะสมัน 6211029721002
1390 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1390 นางสาวกมลชนก ปัจฉิมเพ็ชร 6211029721003
1391 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1391 นางสาวณิชมน จันทร์งาม 6211029721006 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอโครงการทั งหมดและรูปภาพระหว่างนักศึกษากับ
ผู้รับรองโครงการทุกกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1392 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1392 นายอัธพล รัตนเมือง 6211029721009
1393 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1393 นางสาวเก็จมณี คงกลอม 6211029721010 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอโครงการทั งหมดและรูปภาพระหว่างนักศึกษากับ
ผู้รับรองโครงการทุกกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1394 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1394 นายศมัชฌาฏ์ อรัญฤทธ์ิ 6211029721011
1395 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1395 นายณัฐภูมิ เซ่งลอยเล่ือน 6211029721012 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอโครงการทั งหมดและรูปภาพระหว่างนักศึกษากับ
ผู้รับรองโครงการทุกกิจกรรม 2. บัตรประชาชนของ
มารดา หมดอายุ 23 ก.ย.2564

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1396 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1396 นายนาวิน น  าแก้ว 6311029721001 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการทุกกิจกรรมท่ีท าจิตอาสา และภาพถ่าย
ร่วมกับผู้รับรองทุกกิจกรรม  2. หน้าท่ี 1 ไม่ต้องกรอก
ข้อ 9  3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวไม่กรอกสังกัด
ของผู้รับรองฯ  ไม่ต้องกรอกสถานท่ีท างานของ
นักศึกษา  4. ส าเนาใบมรณบัตรขาดลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1397 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1397 นางสาวธันยธรณ์ นรายรัตน์ 6311029721004 เอกสารครบ
1398 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1398 นายอัคริมา ศักด์ิสิทธิพร 6311029721005 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอโครงการจัดข้าวกล่องพรีเม่ียมฯ และโครงการ
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรสัญจร พร้อมรูปภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองโครงการ 2. ส าเนาบัตร
ประชาชนของนักศึกษา วันหมดายุไม่ชัดเจน

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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1399 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1399 นายณัฐพล ชัยศิริ 6311029721009 แก้ไข
เอกสาร

1. กิจกรรมจิตอาสาท าใหม่ 18 ช่ัวโมง และเรียน 
E-Learning 18 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1400 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL.1400 นางสาวจิตรานุช บุญวิรัตน์ 6311029721012 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1401 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1401 นางสาวจารุมน นามหาพิสม์ 6211080320005 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1402 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1402 นางสาวเบญจวรรณ มณีจันทร์ 6211080320010 แก้ไข

เอกสาร
1. ท าจิตอาสาเพ่ิม 3 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1403 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1403 นางสาวพรพิมล แสนสุข 6211080320013 เอกสารครบ
1404 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1404 นางสาวศศิธร สาพันธ์ 6211080320016 เอกสารครบ
1405 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1405 นางสาวปวีณา สีขอน 6211080320018 แก้ไข

เอกสาร
1. บัตรประชาชนของบิดา หมดอายุ 30 ก.ย. 2563   
2. จิตอาสาขาด  2 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1406 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1406 นางสาวนนทินันท์ เผือกผ่องใส 6211080320020 แก้ไข
เอกสาร

1. กิจกรรมขาด 4 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1407 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1407 นางสาวอริญชย์ สุขศิริ 6311080320001 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาใหม่  2. ขอ
บ าเพ็ญประโยชน์ฉบับจริง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1408 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1408 นางสาวมนันญา จันทร์ประดิษฐ์ 6311080320004 แก้ไข
เอกสาร

1. ท าจิตอาสาเพ่ิม 16  ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1409 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1409 นางสาวธัญวรัตน์  วรรณศิลป์ 6411080320002 เอกสารครบ  
1410 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1410 นางสาวปภัสสร บุญสะเดา 6411080320005 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1411 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1411 นางสาว สุภัชชา  อ่วมเอ่ียม 6411080320012 เอกสารครบ
1412 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1412 นางสาวอารียา  ปานทอง 6411080320016 เอกสารครบ
1413 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1413 นางสาว สุวรารักษ์  หล่าค า 6411080320024 เอกสารครบ
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1414 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1414 นางสาว กรัณฑรัตน์  สันติปาตี 6411080320026 แก้ไข
เอกสาร

1. แก้ไข กยศ.102 ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1415 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1415 นางสาว สุพัตรา  กุศลส่ง 6411080320028 เอกสารครบ
1416 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1416 นางสาว สิริวิมล  ยอดขุนทด 6411080320029 เอกสารครบ
1417 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1417 นางสาวเรือนกาญจน์ ทองทิพย์ 6411080320031 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ..102 ไม่ต้องกรอกท่ีท างานของนักศึกษา  2. 
ส่งส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา ใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1418 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1418 นางสาวอารีรัตน์  อ่อนค า 6411080320032 เอกสารครบ  
1419 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1419 นางสาวศศิธร ศรีเมือง 6411080320033 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดลิปเงินเดือนของบิดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1420 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1420 นางสาวรุสนานี มะยีดิง 6411080320034 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดรูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม 
(ได้รับกิจกรรมออนไลน์ 15 ชม. 15/8/65)

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1421 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1421 นางสาวเจนจิรา จันอุตสาห์ 6211081320003 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดจิตอาสา  17 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1422 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1422 นางสาวภาวิกา อ่ึงพวง 6211081320004 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 10 ช่ัวโมง  2. บัตรประชาชนมารดา
หมดอายุ 30 มิ.ย. 2565

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1423 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1423 นางสาวสุปรียา พูลสวัสด์ิ 6211081320008 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดกิจกรรม 36 ช่ัวโมง  2. บัตรประชาชนของ
มารดาหมดอายุ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1424 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1424 นางสาวกฤตินี ป้ันศิลป์ 6211081320012 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกช่ือ สกุลของบิดา  2. ขาดจิต
อาสา 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1425 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1425 นางสาวสาริศา กันทิยะ 6211081446001 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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1426 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1426 นางสาววราภรณ์ ครองชีพ 6211081446002 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการกิจกรรมถวายงานฯ และโครงการ 
Dining Table Manners and Etiguette

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1427 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1427 นางสาวพิมพ์ลภัส ทองปล่ัง 6211081446004
1428 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1428 นางสาวสุธาทิพย์ ทองยาว 6211081446010 แก้ไข

เอกสาร
1. บัตรประชาชนของบิดาหมดอายุ  2. ขาดจิตอาสา 
36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1429 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1429 นางสาวชนนิกานต์ ทดแทน 6211081446011 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดจิตอาสา  2. ขาดส าเนาใบหย่า  3. ขาดหนังสือ
รับรองเงินเดือนของมารดา  4. ขาดส าเนาบัตร
ประชาชนของนักศึกษาและมารดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1430 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1430 นางสาวสุฑาทิพย์ ค าเขียว 6211081721005 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการกิจกรรมท่ีท าประโยชน์ฯ และรูปภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรมทุกกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1431 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1431 นางสาวกัลยภรณ์ ประเสริฐศรี 6211081721007 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการจิตอาสาทุกกิจกรรม  2. บัตรประชาชน
ของมารดาหมดอายุ  3. ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ของบิดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1432 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1432 นายทิพากร ธรรมเสน 6211081721011 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการกิจกรรมท่ีท าประโยชน์ทุกกิจกรรม  2. 
บัตรประชาชนของบิดาหมดอายุ 26 เม.ย.2565

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1433 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1433 นายกรไชย พุทธิระ 6211081721018 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการกิจกรรมท่ีท าประโยชน์ทุกกิจกรรม ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1434 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1434 นางสาวณัฐธินันย์ ธิหล้า 6211081721023 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการกิจกรรมท่ีท าประโยชน์ฯ  2. กิจกรรม
ขาด 1 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1435 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1435 นางสาวกัญญารัตน์ ฝอดสูงเนิน 6311081320002 เอกสารครบ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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1436 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1436 นางสาวนริสรา กล่ าโพธ์ิ 6311081320003 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของมารดา  2. ขอ
โครงการ English Camp และผู้รับรองกิจกรรม 3. 
ขาด 4 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1437 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1437 นางสาวนริสรา เทวัญ 6311081320005 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาด 8 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1438 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1438 นางสาวธนพร เทพา 6311081320006 เอกสารครบ  
1439 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1439 นายณัฐวุฒิ วงค์ปัน 6311081446001 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดจิตอาสา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1440 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1440 นางสาวชลธิชา สุวรรณ 6311081446005 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งเรียนออนไลน์ใหม่ 36 ช่ัวโมง  2.แก้ไขหน้าท่ี 1 
ไม่ต้องกรอกข้อมูลของยาย

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1441 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1441 นางสาวสุนิสา ใจนันตา 6311081721001 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตสาธารณะขาด 1 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1442 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1442 นายณัฐชัย ชมภูสวัสด์ิ 6311081721002 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของบิดา-มารดา  2. ส่งเรียน
ออนไลน์ใหม่ 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1443 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1443 นายธนาทร พันธรธิปก 6311081721004 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งหน้าท่ี 1 ใหม่  2. หน้าท่ี 2 ไม่ลงช่ือผู้ขอกู้  3. ส่ง
 กยศ.102 ใหม่  4. จิตอาสาขาด 28 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1444 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1444 นายอดุสิต เชาวรรณะ 6311081721005 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดเอกสารประกอบทั งหมด ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1445 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1445 นายศุภชัย วันจา 6311081721007 แก้ไข
เอกสาร

1.บัตรประจ าตัวผู้ใหญ่บ้านหมดอายุ  2. บัตร
ประจ าตัวของมารดาหมดอายุ  3. ขาดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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1446 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1446 นางสาวนิภาพร วงษ์วาน 6311081721015 แก้ไข
เอกสาร

1. หน้าท่ี 1 ไม่กรอกสถานภาพของบิดา-มารดา  2. 
เรียน E-learning เพ่ิม 8 ช่ัวโมง (ตัด Thai Mooc)

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1447 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1447 นางสาวภูริชญา อภิวัฒน์ไชยศิริ 6311081721017 แก้ไข
เอกสาร

1. ท าจิตอาสาใหม่ (Thai Mooc ไม่ได้)  36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1448 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1448 นางสาวนันทัชพร อายุยืน 6311081721020 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดเอกสารประกอบ ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1449 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1449 นางสาว กฤติมา  ชูเพชร 6411081320002 เอกสารครบ
1450 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1450 นางสาว ปรีดาวดี  แก้วมณี 6411081320003 เอกสารครบ
1451 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1451 นางสาว วสุนันท์  วงศ์ประเสริฐ 6411081320007 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ครอบครัว ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1452 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1452 นางสาวชนิดา  นิยมการ 6411081320009 แก้ไข
เอกสาร

1. บ าเพ็ญประโยชน์ท่ีวัด ไม่เขียนช่ือวัด ผู้ท่ีรับรอง
กิจกรรมควรเป็น พระ เณร แม่ชี หรือมัคทายกวัด

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1453 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1453 นางสาวจันทิมา กงแก้ว 6411081320011 เอกสารครบ
1454 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1454 นางสาว เมขลา  เจียวก๊ก 6411081340003 เอกสารครบ  
1455 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1455 นางสาว อัสณีย์  นพรัตน์ 6411081340005 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา-มารดา จาก 
พิธานปาล์ม  2. จิตอาสาขาด 2 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1456 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1456 นาย รัฐภูมิ  วงศ์ใหญ่ 6411081340007 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของบิดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1457 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1457 นางสาวศิริรัตน์ ศรีสองเมือง 6411081340008 เอกสารครบ
1458 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1458 นางสาว เยาวลักษณ์  หว่านหล่ิง 6411081340011 เอกสารครบ  
1459 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1459 นางสาว ณัฐชนันต์  มืดพา 6411081340012 เอกสารครบ
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1460 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1460 นางสาวปวริศา นาถมทอง 6411081340013 เอกสารครบ  
1461 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1461 นางสาวศศิประภา  อ่อนสีทัน 6411081340016 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1462 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1462 นางสาวสุปรียา ผิวเหลือง 6411081340017 เอกสารครบ
1463 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL.1463 นางสาวนัฐกานต์ บิลและ 6411081340019 แก้ไข

เอกสาร
1. ส าเนาใบมรณบัตรของมารดาขาดลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1464 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1464 นางสาวกัลยกร เสตะพยัคฆ์ 6411011340016 เอกสารครบ
1465 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1465 นางสาวนริศรา เผือกบ ารุง 6311011814022 เอกสารครบ
1466 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง นครนายก DSL.1466 นางสาวชลธิชา ช่ืนใจ 6311080320019 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกท่ีท างานของนักศึกษา ห้ามมี
รอยลบขีดฆ่า

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1467 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1467 นางสาวอัจฉราลักษณ์ โสประดิษฐ์ 6211056605022 เอกสารครบ
1468 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1468 นางสาวศิรินญาภร ฉันทกุล 6111056724027 เอกสารครบ
1469 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL.1469 นางสาวณัฏฐณิชา จันทสิทธ์ิ 6311011802029 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ 2.ท าจิตอาสา
เพ่ิม32 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1470 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2001 นางสาวชนาธินาถ หลักค า 6211011446003 เอกสารครบ
1471 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2002 นางสาวอัญญาฎา ฉัตรชมภู 6211011446007 เอกสารครบ
1472 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2003 นางสาวรัตนาภรณ์ เล็บขาว 6211011446013 เอกสารครบ
1473 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2004 นายธนโชติ สารเสนา 6211011446014 เอกสารครบ
1474 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2005 นายเจษฎากร อินทจันทร์ 6211011446019 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณส าราญ โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1475 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2006 นางสาวณัฏฐณิชา ไวทยกุล 6211011446024 เอกสารครบ
1476 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2007 นายสิรภพ เจนนุวัตร 6211011446047 เอกสารครบ
1477 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2008 นางสาวณัฐริกา สุขส าราญ 6211011460010 เอกสารครบ
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1478 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2009 นางสาววราภรณ์ รอดสถิตย์ 6211011460023 เอกสารครบ
1479 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2010 นางสาวพรรณนิภา เบี ยเล่ียม 6211011460040 เอกสารครบ
1480 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2011 นางสาวอรณัญช์   โพธิละเดา 6211011460076 เอกสารครบ
1481 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2012 นายณยศ สะตะ 6211011460083 เอกสารครบ
1482 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2013 นายศิริพงษ์ บุตรภักดี 6211011660002 เอกสารครบ
1483 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2014 นายปรัชญา เฉลิมมีกล 6211011660009 เอกสารครบ
1484 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2015 นางสาวภัทรศยา สุขจ านงค์ 6211011806014 เอกสารครบ
1485 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2016 นางสาวนนทิดา ลิขนะพิชิตกุล 6211011806027 เอกสารครบ
1486 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2017 นางสาวภัทริน เข็มมาลัย 6211011806028 เอกสารครบ
1487 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2018 นางสาววณิชฌา ด าริห์ 6211011806040 เอกสารครบ
1488 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2019 นางสาวกัญญาวีร์ จิตร์ถาวรมณี 6211011820030 เอกสารครบ
1489 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2020 นางสาวปิยะฉัตร ศรีดี 6211011820031 เอกสารครบ
1490 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2021 นางสาวนันทกานต์ มีทรัพย์ 6211056605002 เอกสารครบ
1491 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2022 นางสาววราภรณ์ เกิดสวัสด์ิ 6211056605008 เอกสารครบ
1492 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2023 นางสาวธัญญารักษ์ นามพันดุง 6211056605009 เอกสารครบ
1493 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2024 นางสาวบุศรัตน์ เถรี 6211056605011 เอกสารครบ
1494 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2025 นางสาวอรณิชา พลแหลม 6211056605026 เอกสารครบ
1495 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2026 นายสรวิศ องอาจปภากิจ 6211056724037 เอกสารครบ
1496 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2027 นางสาวถวัลรัตน์ โกเฮง 6211056990002 เอกสารครบ
1497 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2028 นางสาวศุภนุช ค าศิลา 6211056990007 เอกสารครบ
1498 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2029 นางสาวสิรินรากร รัตนะวัน 6211056990009 เอกสารครบ
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1499 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2030 นางสาวศิริภัทราณ์ โคตรค าหาญ 6211056990013 เอกสารครบ
1500 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2031 นางสาวศศิปรียา พิกุลศรี 6211056990020 เอกสารครบ
1501 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2032 นางสาวธันย์ชนก อัศวโสวรรณ 6211056990025 เอกสารครบ
1502 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2033 นางสาวณัฐวิมล เครือศิลป 6211056990026 เอกสารครบ
1503 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2034 นางสาวกรรณิการ์ สูญไธสง 6211056990027 เอกสารครบ
1504 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2035 นางสาวมุทิตา บุญวงศ์ 6211056990039 เอกสารครบ
1505 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2036 นางสาวอภิชญา เพชรขัน 6211056990040 เอกสารครบ
1506 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2037 นางสาวสโรชา เจริญผล 6211056990043 เอกสารครบ
1507 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2038 นางสาวธิดารัตน์ โสมะเกตุ 6211056990045 เอกสารครบ
1508 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2039 นางสาวชนกสุดา ทุมโยมา 6211056990047 เอกสารครบ
1509 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2040 นางสาวปรางค์ทิพย์ สีทาวัน 6211056990049 เอกสารครบ
1510 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2041 นางสาวสิรินทรา ผลจันทร์ 6211056990052 เอกสารครบ
1511 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2042 นางสาวสุภิรัตน์ ธรรมดาชัย 6211056990054 เอกสารครบ
1512 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2043 นางสาวญาณี หวังประพิณ 6211056990056 เอกสารครบ
1513 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2044 นางสาวกนกวรรณ บุญธรรม 6211056990061 เอกสารครบ
1514 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2045 นางสาวภณิดา ทองแม้น 6211056990068 เอกสารครบ
1515 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2046 นางสาวธนาภา ม่วงงาม 6211056990069 เอกสารครบ
1516 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2047 นางสาวเกวลิน พุฒหอม 6211056990079 เอกสารครบ
1517 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2048 นางสาวปราณปรียา สนเล็ก 6211056990080 เอกสารครบ
1518 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2049 นายพัชรกัญญ์ บุญเชิด 6211056990081 เอกสารครบ
1519 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2050 นางสาวอัญชลี บุญเย็น 6211056990091 เอกสารครบ
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1520 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2051 นางสาวชุตินันท์ สุวรรณศรี 6211056990092 เอกสารครบ
1521 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2052 นางสาวธัญวรัตน์ คงสิลา 6211056990095 เอกสารครบ
1522 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2053 นางสาวชฎาธาร ศรีหาตา 6211056990099 เอกสารครบ
1523 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2054 นางสาวปนัดดา วงษ์ศรีแก้ว 6311011460001 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้ใหม่ขอเป็นเอกสารฉบับจริง
เซ็นสด 2.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือสกุลถ่ายเอกสารรับรอง
ส าเนามา

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1524 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2055 นางสาวสุนิษา บางเหลือง 6311011460009 เอกสารครบ
1525 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2056 นางสาวกนกวรรณ สินน  าค า 6311011460010 แก้ไข

เอกสาร
1.จิตอาสาขาด2ชม 2.ท าหนังสือรับรองรายได้ใหม่กยศ
102 ระบุช่ือสกุลพ่อมีชีวิตเท่านั นรายรายะเอียดพ่อไม่
ต้องเขียนท่ีเหลือเหมือนเดิม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1526 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2057 นายชิษณุพงศ์ ณ ชัยศรี 6311011460023 เอกสารครบ
1527 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2058 นางสาวพีรญา สุขจันทร์ 6311011460026 แก้ไข

เอกสาร
ท าหน้ารับรองรายได้กยศ102ใหม่บรรทัด5นศไม่ได้
ท างานมสวนดุสิตดูตัวอย่าง  2.ขอส านาบัตรจนทรัฐ
ถ่ายส าเนาหน้าหลังให้เห็นวันออกบัตรหมดอายุ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1528 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2059 นางสาวกัญญารัตน์ หล้ารินทร์ 6311011460041 แก้ไข
เอกสาร

กิจกรรมท่ี23-25 ให้ไปถ่ายภาพคู่กับผู้รับรองกิจกรรมมา ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1529 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2060 นางสาวเบญจวรรณ ตุ้มเทียน 6311011460052 แก้ไข
เอกสาร

ขอภาพถ่ายคู่พระท่ีรับรองกิจกรรม ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1530 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2061 นายธนกฤต ธีระวิสุทธิกร 6311011460056 เอกสารครบ
1531 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2062 นางสาววรรณกานต์ อุระเพ็ญ 6311011460084 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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1532 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2063 นายวัสสาน นันทวาณี 6311011460086 แก้ไข
เอกสาร

1.ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ตรวจสอบ
รายได้ท่ีเขียนและห้ามใช้น ายาลบค าผิด   2.จิตอาสา
กิจกรรมท่ี22-23 ถ่ายรูปคู่พระท่ีรับรองกิจกรรมมาจึง
จะให้ผ่าน

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1533 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2064 นางสาวลลนา ศรีวิชัย 6311011460088 แก้ไข
เอกสาร

สอบถามคุณแม่ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วนศกับแม่ใช้
ชีวิตประจ าวันอย่างไร  2. แก้หน้าแบบค าขอข้อ9 ไม่
ต้องเขียนครับ ติดต่อกลับด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1534 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2065 นางสาวดารารัตน์ จงเจริญ 6311011660009 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ ดูตัวอย่างการท า
ในโน๊ตกลุ่ม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1535 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2066 นายภาณุพงศ์ ประทวน 6311011660010 แก้ไข
เอกสาร

ขาดจิตอาสา 12 ชม ท าใบจิตอาสาให้เรียบร้อยกว่านี 
ครับ 2.ขอหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสริปเงินเดือนแม่

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1536 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2067 นางสาวนิศาชล ทองรักษา 6311011807003 แก้ไข
เอกสาร

ท าหน้ากยศ102ใหม่แจ้งแล้ว ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1537 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2068 นางสาวจรรญาภรณ์ ขุนหม่ืนวงษ์ 6311011807015 แก้ไข
เอกสาร

ขอรูปภาพท่ีถ่ายคู่กับผู้รับรองกิจกรรมท่ี21-22 และ
เบอร์ติดต่อ ส าเนาบัตรประชาชนพ่อ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1538 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2069 นายสหัสวรรษ มานุจ า 6311011807019 เอกสารครบ
1539 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2070 นางสาวฌัฌฌา วงค์เรือน 6311011807027 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่  2. ท าจิตอาสา
เพ่ิม 1 ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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1540 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2071 นางสาวนงนภัส ล่องทอง 6311011820003 เอกสารครบ
1541 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2072 นางสาวครองขวัญ ทองเพ็ชร 6311011820033 เอกสารครบ
1542 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2073 นางสาวสุกัญญา ดัชถุยาวัตร 6311011820053 เอกสารครบ
1543 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2074 นางสาวจิราภรณ์ เปสูงเนิน 6311056605004
1544 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2075 นาย ธนกฤต กิตติธราสกุล 6311056701010 แก้ไข

เอกสาร
ขอหนังสือรับรองรายได้พ่อ(รับราชการมี) 2ท าหนังสือ
รับรองรายได้แม่ใหม่ไม่ต้องระบุมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และข้อมูลพ่อใส่ช่ือสกุลมีชีวิตท่ีเหลือใส่ข้อมูลเหมือนเดิม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1545 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2076 นายณพวิทย์ ศิลปดิษฐ์ 6311056721003 แก้ไข
เอกสาร

1ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียน1ลายมือ
และรายละเอียดท่ีแจ้งไปแล้ว 2.ส าเนาบัตรประชาชน
แม่หมดอายุ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1546 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2077 นางสาวโยษิตา รักแตง 6311056721008 เอกสารครบ
1547 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2078 นายทัสมา ขันชะลี 6311056721063 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตอาสา 6 ชม ให้ติดต่อกลับ ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1548 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2079 นางสาวจุฑารัตน์ ทองลี 6311056721087 เอกสารครบ
1549 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2080 นางสาวสุกฤตา สุนทราพงษ์ 6311056721094 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิต2ชม ติดต่อคุณสมชัย โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1550 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2081 นางสาวพรวิไล เทศวงษ์ 6311056721106 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1551 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2082 นายบริพันธ์ มนต์นวลปรางค์ 6311056721115 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ

นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
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1552 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2083 นางสาวเรืองลัดดา ทรัพย์ศิลป์ 6311056990003 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่มีใช้น  ายาลบ
ค าผิดหลายจุด

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1553 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2084 นางสาวเสาวลักษณ์ ปรุงชัยภูมิ 6311056990004 แก้ไข
เอกสาร

ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียนช่ืสกุลพ่อมี
ชีวิตเท่านั นส่วนขงแม่ระบุท่ีอยู่ตามบัตรประชาชนแม่

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1554 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2085 นางสาวสุพัตรา แก้วฝ่าย 6311056990006 แก้ไข
เอกสาร

ส าเนาบัตรประชาชนแม่ขอใหม่ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1555 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2086 นางสาวพัชราภา วิยะทา 6311056990010 แก้ไข
เอกสาร

ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนแม่ 2.บัตรประขาชนพ่อ
หมดอายุ 3.จิตอาสาส่งมา8ท าเพ่ิม28ชม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1556 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2087 นายณัฐกิตต์ิ จันทร์วัน 6311056990017 เอกสารครบ
1557 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2088 นางสาวพิยะดา ชนชนะชัย 6311056990019 เอกสารครบ
1558 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2089 นางสาวนริศรา สรัลชนา 6311056990022 เอกสารครบ
1559 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2090 นางสาววรรณวษา พิพัฒน์ธรรม 6311056990024 เอกสารครบ
1560 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2091 นางสาวจิตราวดี แสวงสุข 6311056990025 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียนข้อมูลพ่อ
และระบุท่ีท างานเป็นท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน
ส่วนข้อมูลแม่ใส่ช่ือสกุลมีชีวิตเท่านั น

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1561 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2092 นางสาวปณิดา ศรีพุก 6311056990026 เอกสารครบ
1562 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2093 นางสาวนภพร แวดไธสง 6311056990027 แก้ไข

เอกสาร
ขาดหนังสือรับรองรายได้กยศ102 ของแม่ 2.ส าเนาบัตร
เจ้าหน้าท่ีรัฐดูวันหมดอายุด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1563 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2094 นางสาวจิรัฐติกรณ์ แอมประชา 6311056990028 เอกสารครบ
1564 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2095 นางสาวจริยาลักษณ์ ภักดี 6311056990029 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กนยศ102ใหม่ระบุช่ือสกุลพ่อท่ี
เหลือเขียนเหมือนเดิม

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1565 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2096 นางสาวนลฐิชา เสกล า 6311056990031 เอกสารครบ
1566 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2097 นางสาวพลอยไพลิน สุขสะบาย 6311056990033 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่ใหม่ถ่ายเอกสารรับรอง
ส าเนา 2ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อใหม่1ใบให้พ่อ
รับรองส าเนาสดห้ามถ่ายเอกสาร

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1567 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2098 นางสาวชลธิชา สรรพสอน 6311056990036 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1568 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2099 นางสาวนิศากานต์ สิงห์เถ่ือน 6311056990038 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่เซ็นสด  2.ท าหนังสือรับรอง
รายได้กยศ102แม่ระบุท่ีท างานแม่เป็นบ้านส่วนข้อมูล
พ่อใส่ช่ือสกุลมีชีวิตเท่านั น สงสัยสอบถามหรือดูในโน๊ต
กลุ่ม 3.ส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1569 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2100 นางสาวนวินดา อ านวย 6311056990042 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ให้เจ้าของบัตร
รับรองด้วยตัวเองดูวันหมดอายุด้วย

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1570 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2101 นางสาวสไบทอง หันตุลา 6311056990046 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณสมชัย โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1571 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2102 นางสาวสุธาสิณี ศรีมาก 6311056990049 เอกสารครบ
1572 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2103 นางสาวเสน่หา เตชาชินรักษ์ 6311056990051 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่เขียน1ลายมือ 2.
ส าเนาใบหย่าขาด

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1573 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2104 นางสาวรุจิรัตน์ ทาโคกสูง 6311056990052 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่ ชอส าเนาบัตรประชาชนพ่อ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1574 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2105 นางสาวณัฏฐนิชา ก้อนเลนู 6311056990058 แก้ไข
เอกสาร

ขอส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐใหม่บัตรหมดอายุ ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1575 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2106 นางสาวภัสร์ชลิตา สอนนนท์ฐีกูล 6311056990064 เอกสารครบ
1576 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2107 นางสาวนันทนา สมบัติ 6311056990066 เอกสารครบ
1577 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2108 นางสาวกมลชนก ผดุงศรี 6311056990067 เอกสารครบ
1578 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2109 นางสาวจารุวรรณ พันพิบูลย์ 6311056990069 เอกสารครบ
1579 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2110 นางสาวกะรัต ฤทธ์ิโต 6311056990071 เอกสารครบ
1580 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2111 นางสาวประกายดาว พวงพันธ์ 6311056990073 แก้ไข

เอกสาร
ท าหนังสือรับรองรายได้กยศ102ใหม่ ห้ามขูดขีดฆ่าน า
ยาลบค าผิด

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1581 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2112 นางสาวสินีนาฎ ชูใจ 6311056990076 เอกสารครบ
1582 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2113 นางสาวโชติกานต์ ศรีมังคละ 6311056990077 เอกสารครบ
1583 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2114 นางสาวอรนุช บาบุญ 6311056990079 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีรัฐเซ้นสด 2.ส าเนาบัตร
ประชาชนพ่อเช็นสด หมึกท่ีใช้สีน  าเงิน

ติดต่อคุณสมชัย โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1584 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2115 นางสาวนิตยา มูลพันธ์ 6311056990082 เอกสารครบ
1585 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2116 นางสาวอัญญดา ปาเส 6311056990090 เอกสารครบ
1586 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2117 นางสาว ไอรดา  ดีสุ่น 6411011001001 เอกสารครบ
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1587 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2118 นายอภิศักด์ิ  ค าสิงห์ 6411011001002 เอกสารครบ
1588 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2119 นางสาวภควดี  สอาดเอ่ียม 6411011001003 เอกสารครบ
1589 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2120 นางสาว สุภลักษณ์  แสงธรรมวรคุณ 6411011001006 เอกสารครบ
1590 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2121 นางสาว กุลภัทร  มีเงิน 6411011001009 เอกสารครบ
1591 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2122 นางสาว เกศรินทร์  นรสิงห์ 6411011001011 เอกสารครบ
1592 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2123 นาย จิรายุทธ  แสงราม 6411011001012 เอกสารครบ
1593 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2124 นางสาว พัชราภา  ม่ังมี 6411011001017 เอกสารครบ
1594 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2125 นางสาว กันยารัตน์  สัมมะดี 6411011001022 เอกสารครบ
1595 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2126 นางสาวณิชชรีย์ ภูวเลิศธิวัฒน์ 6411011001036 เอกสารครบ
1596 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2127 นายจิราพงษ์ นิลสุวรรณ 6411011001037 เอกสารครบ
1597 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2128 นางสาวธัญญารัตน์ เจริญคง 6411011001045 เอกสารครบ
1598 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2129 นางสาวธาราทิพย์ ดรรชนีหิรัณ 6411011001047 เอกสารครบ
1599 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2130 นางสาวทิพย์นารี ค าแดง 6411011001049 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนนศ.+แม่ /ขอส าเนาใบหย่า /
ขอส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุลมาใหม่ โดยเซ็นรับรอง
ส าเนาด้วยลายมือสด

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1600 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2131 นาย ธนโชติ  ลู่วัฒนาพาณิชย์ 6411011446011 เอกสารครบ
1601 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2132 นางสาว ธิดาเทพ  แซ่หยี 6411011446017 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1602 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2133 นางสาว ปริมมณี  ขวัญแก้ว 6411011446022 เอกสารครบ
1603 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2134 นางสาว ภัสสร  ข าศรี 6411011446023 เอกสารครบ
1604 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2135 นายกรกช เจริญสวัสด์ิ 6411011446031 เอกสารครบ
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1605 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2136 นางสาวภัสสรา   บุบผาสังข์ 6411011460003 แก้ไข
เอกสาร

ส่งหน้า 2 ท่ีกรอกเอกสารมาใหม่ ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1606 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2137 นางสาว วีรวรรณ  กาญจนวสิต 6411011460005 เอกสารครบ
1607 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2138 นาย อนันตศักด์ิ  บรรผนึก 6411011460008 เอกสารครบ
1608 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2139 นางสาว กมลชนก  พงษ์ธนานิกร 6411011460014 เอกสารครบ
1609 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2140 นางสาว ดวงทิพย์  จวนพรมราช 6411011460015 แก้ไข

เอกสาร
ส่งแบบฟอร์มใหม่ท่ีเขียนด้วยลายมือสด/ขอส าเนาบัตร
ประชาชนใหม่รับรองด้วยลายมือสด/ท าจิตฯมาใหม่ 8 
ชม.แทนกิจกรรมท่ี25,29 (แนะน าเรียน SET 
e-Learning)

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1610 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2141 นางสาว กานต์พิชชา  ฤกษ์กังวาน 6411011460017 นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
1611 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2142 นางสาว น  าทิพย์  มะลิวัลย์ 6411011460020 เอกสารครบ
1612 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2143 นางสาว จันทกานต์  สราวิช 6411011460023 เอกสารครบ
1613 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2144 นางสาว วริศรา  ศรีสุพรม 6411011460031 เอกสารครบ
1614 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2145 นางสาว รัชยารตี  จีนมะเริง 6411011460038 เอกสารครบ
1615 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2146 นางสาว อภิวัน  อาริยะ 6411011460045 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 26 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1616 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2147 นางสาว มิรันตรี  โยธะการี 6411011460048 เอกสารครบ
1617 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2148 นาย วรวิชญ์  ค าป้อง 6411011460050 เอกสารครบ
1618 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2149 นาย ธนภัทร  จันทร์แรม 6411011460052 เอกสารครบ
1619 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2150 นางสาว นวพร  นิยมรส 6411011460056 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1620 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2151 นางสาว ปราณิชา  บัญชาวัง 6411011460059 เอกสารครบ
1621 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2152 นางสาวอิศวรา พันธ์แน่น 6411011460062 เอกสารครบ
1622 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2153 นาย อะห์หมัด  ดอเล๊าะ 6411011460065 เอกสารครบ
1623 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2154 นางสาว พิชชาพร  พันธ์ุแตง 6411011460066 เอกสารครบ
1624 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2155 นางสาว กฤติยาณี  ไร่รามัญ 6411011460071 เอกสารครบ
1625 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2156 นาย ทีฆทัศน์  ม่วงบุญศรี 6411011460073 เอกสารครบ
1626 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2157 นางสาว พรนภัส  แต่งรุ่ง 6411011460074 เอกสารครบ
1627 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2158 นายนครินทร์  แหยมไทย 6411011460080 เอกสารครบ
1628 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2159 นางสาว ณัฐนิชา  กูลกิจ 6411011460083 เอกสารครบ
1629 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2160 นางสาว ธัญรัตน์  เดิมชัย 6411011460084 เอกสารครบ
1630 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2161 นาย ฟุรกอน  มะลี 6411011460089 เอกสารครบ
1631 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2162 นางสาว ปพิชญา  โพธ์ิกระจ่าง 6411011460097 เอกสารครบ
1632 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2163 นางสาว พิชญา  ปะนันท์ 6411011460098 เอกสารครบ
1633 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2164 นางสาว ธนภรณ์  ศรีสุวรรณ 6411011460099 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1634 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2165 นางสาว พรชิตา  บุตรมา 6411011460100 เอกสารครบ
1635 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2166 นางสาวนวลทิพย์ มาหา 6411011460101 เอกสารครบ
1636 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2167 นายวรเมธ แพนลา 6411011460102 เอกสารครบ
1637 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2168 นางสาวธัญญาภรณ์ ณคร 6411011460104 เอกสารครบ
1638 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2169 นางสาววานิลลา สุดวิไล 6411011460106 เอกสารครบ
1639 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2170 นางสาวเปรมมิกา กลางสวัสด์ิ 6411011460107 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1640 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2171 นางสาวจิรวรรณ มยุรา 6411011460111 แก้ไข
เอกสาร

ขาดจิตฯ 1 ชม. (เรียนSETเพ่ิม) ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1641 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2172 นางสาวฐิติวรดา ผาสุข 6411011460115 เอกสารครบ
1642 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2173 นางสาวศริษฐา แสงกระจ่าง 6411011460117 เอกสารครบ
1643 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2174 นางสาวถนิมภรณ์ บุญประเสริฐ 6411011460119 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1644 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2175 นางสาว ปัณณพร ยศงาม 6411011460124 เอกสารครบ
1645 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2176 นายภพพระเดช ศิริกาญจน์ 6411011460125 เอกสารครบ
1646 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2177 นายวรวิทย์ ด้วงชิณ 6411011460126 แก้ไข

เอกสาร
ขอสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อล่าสุด ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1647 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2178 นางสาวณัฐชยา จันทร์ไพจิตร์ 6411011460130 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อ/ขาดจิตฯ 4 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1648 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2179 นาย อภิสิทธ์ิ  เพชรหงษ์ 6411011660001 เอกสารครบ
1649 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2180 นาย ชยากร  อัจฉริยะประดิษฐ์ 6411011660002 เอกสารครบ
1650 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2181 นายหิรัญ ชัยเจริญสวัสด์ิ 6411011660004 เอกสารครบ
1651 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2182 นาย อภิวิชญ์  ไชยฮะนิจ 6411011660019 เอกสารครบ
1652 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2183 นาย ฐิติวัฒน์  หาญพาณิชภักด์ิ 6411011660022 เอกสารครบ
1653 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2184 นาย พัฒน์ยศ  ขันธกูล 6411011660028 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตฯใหม่ 36 ชม. (แนะน าเรียนSET)/ท ากยศ.102
ใหม่/ขอส าเนาบัตรประชาชนนศ.ใหม่

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1654 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2185 นายโกสินทร์ ก้านอินทร์ 6411011660034 เอกสารครบ
1655 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2186 นายศิริศาสตร์ ศรีงาม 6411011660035 เอกสารครบ
1656 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2187 นายปฐมพร สุดประเทือง 6411011660039 เอกสารครบ
1657 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2188 นายพิชานันท์ เป้ียจันทึก 6411011660041 เอกสารครบ
1658 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2189 นางสาว ลลนา  แสงกระจ่าง 6411011733001 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1659 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2190 นางสาว พิรานันท์  เพ็ชรหลาบ 6411011733004 เอกสารครบ
1660 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2191 นางสาว ณัฐนี  กระโห้ทอง 6411011733005 เอกสารครบ
1661 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2192 นางสาว มานิตา  อินทร์ปัญญา 6411011733007 เอกสารครบ
1662 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2193 นางสาว กุลธิดา  สีงาม 6411011733008 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 1 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1663 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2194 นางสาว ปริยากร  บุตรศรี 6411011733010 เอกสารครบ
1664 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2195 นางสาวฐาวลี ขวัญอ่อน 6411011733011 เอกสารครบ
1665 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2196 นางสาว ศิริวรรณ  บุตรอากาศ 6411011733017 เอกสารครบ
1666 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2197 นางสาว กัญญารัตน์  แสงมณี 6411011733022 เอกสารครบ
1667 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2198 นาย เจษฎา  พวงเกตุมงคล 6411011733025 เอกสารครบ
1668 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2199 นางสาว สุรนุช  ผาริโน 6411011733026 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 3 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1669 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2200 นางสาววรรณรดา หาญชวาลเจริญ 6411011733028 แก้ไข
เอกสาร

ขอรูปถ่ายกับผู้รับรองจิตฯ ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1670 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2201 นางสาวทิชา เมืองมา 6411011733031 เอกสารครบ
1671 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2202 นางสาวทิพวรรณ งามแสง 6411011733035 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1672 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2203 นางสาวปณิตตรา สุขแสวง 6411011733037 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตฯอาสาเพ่ิมอีก 18 ชม. เน่ืองจากเกณฑ์การท าจิต
ฯท่ีวัดให้ได้แค่ 18 ชม./ปีการศึกษา (แนะน าให้เรียน 
e-Learning ของ SET)

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1673 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2204 นางสาว ณัฐกฤตา  กรุงไกรจักร 6411011807001 นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
1674 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2205 นางสาว ฤทัยชนก  อินทคีรี 6411011807002 เอกสารครบ
1675 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2206 นางสาว ณิชาภัทร  ลิ มโปเจริญชัย 6411011807005 เอกสารครบ
1676 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2207 นาย สุริยา  สาระเขต 6411011807006 เอกสารครบ
1677 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2208 นางสาว วิภาวี  ค ามี 6411011807008 เอกสารครบ
1678 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2209 นางสาว บุศรินทร์  ยุทธชนะ 6411011807011 เอกสารครบ
1679 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2210 นางสาว ลัดดา  ขันธ์รัตน์ 6411011807014 เอกสารครบ
1680 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2211 นางสาว จิรัชยา  สุพรศิลป์ชัย 6411011807015 เอกสารครบ
1681 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2212 นาย กิตติศักด์ิ  แจ่มใส 6411011807018 เอกสารครบ
1682 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2213 นางสาว กรรณิการ์  แหลมหลัก 6411011807020 เอกสารครบ
1683 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2214 นางสาว เบญจมาภรณ์  สายสุวรรณะ 6411011807021 แก้ไข

เอกสาร
ขอสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแม่จากบริษัท/ขาด
ส าเนาบัตรจนท.รัฐ/ขาดจิตฯ 36 ชม.

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1684 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2215 นางสาว ศรัญญา  พิกุลศรี 6411011807022 เอกสารครบ
1685 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2216 นางสาว พัชราพร  เพียรดี 6411011807023 เอกสารครบ
1686 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2217 นางสาวน  าฝน ก ามะหย่ีเงิน 6411011807027 เอกสารครบ
1687 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2218 นางสาว วริศรา  สุปินะ 6411011807035 เอกสารครบ



125

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1688 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2219 นางสาว สินพร  บัวเคล้า 6411011807036 เอกสารครบ
1689 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2220 นางสาว อรอนงค์  เป็นผล 6411011807037 เอกสารครบ
1690 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2221 นางสาว ฐิติชญา  อภิมุขเจริญ 6411011807038 เอกสารครบ
1691 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2222 นางสาวศิริวิมล สืบส าราญ 6411011807043 เอกสารครบ
1692 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2223 นายรามภูมิ คุณเลี ยง 6411011807048 เอกสารครบ
1693 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2224 นางสาว ปฐมพร ขันธรักษา 6411011807050 เอกสารครบ
1694 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2225 นางสาวธนภรณ์ ค้ายาดี 6411050721030 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1695 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2226 นางสาว นลพรรณ  บุญปก 6411056605009 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรบริจาคโลหิตให้เห็นช่ือและวันท่ีบริจาค/
ท าจิตฯใหม่แทนกิจกรรมท่ี2-5 (แนะน าให้เรียน SET
ผ่านระบบกยศ.)

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1696 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2227 นางสาว รุจิราภรณ์  วรรณโน 6411056605012 เอกสารครบ
1697 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2228 นางสาว ปิยนุช  สุขจิตต์ 6411056605013 เอกสารครบ
1698 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2229 นางสาว อรัชภรณ์  เสนสาย 6411056605018 เอกสารครบ
1699 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2230 นางสาว รดาพัชร  เย็นใส 6411056605019 เอกสารครบ
1700 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2231 นางสาว ฐิตาพร  จันทา 6411056605023 เอกสารครบ
1701 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2232 นางสาว ชุติมา  น้อยสุข 6411056605024 เอกสารครบ
1702 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2233 นางสาว อรกัญญา  นวลมะ 6411056605025 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตฯเพ่ิม 4 ชม. (แนะน าวัด) ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1703 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2234 นางสาว รุจิรา  เทียนทรัพย์ 6411056605026 เอกสารครบ
1704 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2235 นางสาว ฐิติมา  ชูช่วย 6411056605027 เอกสารครบ
1705 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2236 นางสาว ณัฐธิดา  คล้ายแก้ว 6411056605029 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1706 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2237 นางสาว นลิตา  ชูเสน 6411056605030 เอกสารครบ
1707 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2238 นางสาว วรัญญา  รัตนพงศ์ 6411056605032 เอกสารครบ
1708 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2239 นางสาว อัจฉรา  ทองนพ 6411056605033 เอกสารครบ
1709 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2240 นางสาว สุพรรษา  สีหาบุดโต 6411056605037 เอกสารครบ
1710 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2241 นางสาว วรัญญา  วงษ์ข า 6411056605038 เอกสารครบ
1711 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2242 นางสาว ชนิกานต์  แซ่เอ๊ียบ 6411056605039 เอกสารครบ
1712 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2243 นางสาว กมลชนก  เอ่ียมทรัพย์ 6411056605043 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรจนท.รัฐมาใหม่ท่ีไม่หมดอายุ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1713 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2244 นางสาว ชนิสรา  เช็งเส็ง 6411056605044 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชนแม่ ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1714 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2245 นาย ปุณณวัตร  วัฒนวงศ์ 6411056605045 แก้ไข
เอกสาร

ขาดส าเนาบัตรประชาชนแม่ ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1715 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2246 นางสาว สลิลทิพย์  แก้วเอ 6411056605047 เอกสารครบ
1716 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2247 นางสาว จิราวรรณ  ส าราญ 6411056605048 เอกสารครบ
1717 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2248 นางสาว อัญศิญา  สงเคราะห์ 6411056605049 เอกสารครบ
1718 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2249 นางสาว มะลิวัลย์  วินทะไชย 6411056605057 นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
1719 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2250 นางสาว รัญชิดา  พุ่มเพ็ง 6411056605058 เอกสารครบ
1720 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2251 นางสาวณัชชา แม้นศรี 6411056605059 เอกสารครบ
1721 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2252 นางสาวณพัสสภรณ์ สาคระพันธ์ 6411056605060 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1722 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2253 นางสาวรัตนาภา อินทนิล 6411056605061 แก้ไข
เอกสาร

ให้ส่งใหม่ทั งฉบับ ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1723 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2254 นางสาวสุธาสินี บุญมี 6411056605062 เอกสารครบ
1724 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2255 นายปกรณ์ ลิ มรัตน์ 6411056605064 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อ+แม่+นศ. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1725 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2256 นางสาว ภาวิตา  ศิริลักษณ์ 6411056701001 เอกสารครบ
1726 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2257 นางสาว วรัญญา  พูลโคก 6411056701003 เอกสารครบ
1727 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2258 นาย ธีรนาถ  วิริยานุภาพพงศ์ 6411056701012 เอกสารครบ
1728 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2259 นางสาว อมินตรา  สอนสังข์ 6411056701018 เอกสารครบ
1729 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2260 นาย พีรภัทร์  สุไลมาน 6411056721003 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 14 ชม. (แนะน าเรียนSET) ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1730 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2261 นาย พิชิตพล  โพธิจาด 6411056721004 เอกสารครบ
1731 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2262 นางสาว ชโลธร  อ่อนขาว 6411056721007 เอกสารครบ
1732 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2263 นางสาว ปาณิสรา  ค าภูษา 6411056721008 เอกสารครบ
1733 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2264 นางสาว สุภัสสร  สุขพร้อม 6411056721009 เอกสารครบ
1734 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2265 นางสาว ฐิตินันท์  อาจวิเชียร 6411056721011 แก้ไข

เอกสาร
ขาดใบมรณบัตรพ่อ/ขาดจิตฯ 36 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1735 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2266 นางสาว ปัณฑิตา  ตันสกุล 6411056721013 เอกสารครบ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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1736 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2267 นาย ณัชพล  ทรงศิริ 6411056721014 เอกสารครบ
1737 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2268 นาย อนุวัฒน์  ช่างพิมพ์ 6411056721015 เอกสารครบ
1738 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2269 นางสาว ภัทราภรณ์  แจ้งปุ้ย 6411056721017 แก้ไข

เอกสาร
ขาดสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อ/ขาดส าเนา
บัตรประชาชนพ่อ+แม่/ส่งหน้า 1 มาใหม่เน่ืองจากย้าย
หลักสูตร

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1739 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2270 นางสาว กัญญาพัชร์  ทองประยูร 6411056721034 เอกสารครบ
1740 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2271 นางสาว กุลธิดา  เอื ออรุณชัย 6411056721038 เอกสารครบ
1741 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2272 นาย วรากร  เศรษฐโชดึก 6411056721043 เอกสารครบ
1742 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2273 นางสาว กุลธิดา  วุฒิอนันต์ชัย 6411056721044 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 28 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1743 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2274 นาย ฐานันดร  ผุดผ่อง 6411056721045 เอกสารครบ
1744 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2275 นางสาว อัญชลิตา  มาตุการักษ์ 6411056721050 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตฯมาส่งใหม่ห้ามส่งซ  า/ท าหน้า1ใหม่ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1745 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2276 นาย ธนากร  วัฒนาทองกุล 6411056721052 เอกสารครบ
1746 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2277 นาย เจษฎากร  ณ น่าน 6411056721055 เอกสารครบ
1747 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2278 นาย วิลซ่ัน  กัน 6411056721056 เอกสารครบ
1748 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2279 นาย วชิรวิทย์  เหลือจันทร์ 6411056721066 เอกสารครบ
1749 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2280 นาย สุธี  ปุ้มสีดา 6411056721068 เอกสารครบ
1750 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2281 นางสาว ณภาภัช  พรมหาไชย 6411056721075 เอกสารครบ
1751 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2282 นางสาวพลอยฝัน  ฟ้าสางขุนเขา 6411056721078 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1752 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2283 นางสาว ชาลิฎา  เทพธัญญ์ 6411056721079 เอกสารครบ
1753 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2284 นางสาว ณัฏฐธิดา  มีกล่ า 6411056721082 แก้ไข

เอกสาร
ขาดกยศ.102(รับรองพ่อ)/ขาดส านาบัตรจนท.รัฐ/ส่ง
หนังสือรับรองเงินเดือนแม่มาใหม่รับรองเอกสาร
ถูกต้องด้วย

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1754 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2285 นางสาว เกวรินทร์  แผนหรินทร์ 6411056721089 เอกสารครบ
1755 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2286 นางสาว ณิชชิศา  จันทวงศ์ 6411056721092 เอกสารครบ
1756 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2287 นางสาว ชญานี  รักษาพล 6411056721095 เอกสารครบ
1757 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2288 นางสาวศศิธร นิจ าปา 6411056721096 เอกสารครบ
1758 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2289 นางสาว เกสร  อุดสุตอ 6411056721099 เอกสารครบ
1759 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2290 นาย ทวิชาติ  ปานเนียม 6411056721109 เอกสารครบ
1760 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2291 นางสาว ชญาภา  เอ่ียมสนิท 6411056721112 เอกสารครบ
1761 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2292 นาย คุณาวุฒิ  เจดีย์ 6411056721113 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรจนท.รัฐ/ขาดจิตฯ 1 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1762 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2293 นาย พรเทพ  ประครองใจ 6411056721114 เอกสารครบ
1763 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2294 นาย รดิศ  แสงสว่าง 6411056721118 เอกสารครบ
1764 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2295 นาย จรรยวรรธ  สืบประสิทธ์ิ 6411056721119 เอกสารครบ
1765 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2296 นางสาว จิรภา  ไชยชมภู 6411056721121 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรประชาชนแม่ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1766 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2297 นาย กิตติภพ  แสงเฟ่ือง 6411056721128 เอกสารครบ
1767 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2298 นาย ธนากร  มีสติ 6411056721132 เอกสารครบ



130

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1768 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2299 นางสาว นันทิกานต์  เดิมชัย 6411056721136 เอกสารครบ
1769 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2300 นางสาว ปิยธิดา  ทองละมูล 6411056721137 เอกสารครบ
1770 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2301 นาย สราวุฒิ  สอนจันทร์ 6411056721138 เอกสารครบ
1771 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2302 นางสาว อลีสซ่าส์  อยู่พัฒน์ 6411056721141 เอกสารครบ
1772 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2303 นางสาว กานต์ธิดา  วรรณปะกะ 6411056721142 เอกสารครบ
1773 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2304 นางสาว ศตพร  ตะเภาทอง 6411056721143 เอกสารครบ
1774 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2305 นางสาว กวิสรา  ภัทรสุขิตกุล 6411056721144 เอกสารครบ
1775 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2306 นาย ณัฐพล  สนามชวด 6411056721152 เอกสารครบ
1776 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2307 นางสาว ชณิษา  ฉิ มฉาย 6411056721173 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1777 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2308 นางสาว พรรณพนัต  โภคสุขพิบูลย์ 6411056721179 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1778 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2309 นาย นัฐวุฒิ  นัยนิตย์ 6411056721180 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1779 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2310 นางสาว สิรินรัตน์  วุ่นแสง 6411056721182 เอกสารครบ
1780 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2311 นางสาว ณิชาภัทร  รักชาติ 6411056721183 เอกสารครบ
1781 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2312 นาย โชคอนันต์  พิมพ์สุภาพ 6411056721187 เอกสารครบ
1782 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2313 นางสาว หทัยรัตน์  ลือสัตย์ 6411056721196 เอกสารครบ
1783 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2314 นางสาว ภัศรา  สุกใส 6411056721199 เอกสารครบ
1784 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2315 นางสาว กรรณิการ์  สมบัติพูนผล 6411056721207 เอกสารครบ
1785 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2316 นาย ณวัฒน์มงคล  ศรีวงศ์ชัย 6411056721210 เอกสารครบ
1786 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2317 นางสาว อารียา  จันทร์แก้ว 6411056721216 เอกสารครบ
1787 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2318 นางสาว พิชานันท์  พละสุขสมบัติ 6411056721217 เอกสารครบ
1788 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2319 นาย พงศกร  พีระพงษ์ 6411056721219 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1789 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2320 นางสาว วิชญาดา  โตรักษา 6411056721223 เอกสารครบ
1790 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2321 นางสาว ศศิธร  ไชยฤกษ์ 6411056721225 เอกสารครบ
1791 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2322 นาย สิรภพ  วรรณธนวิจารณ์ 6411056721234 เอกสารครบ
1792 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2323 นางสาวประภัสสร วงค์เจริญ 6411056721236 เอกสารครบ
1793 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2324 นายวัชรบูรณ์ พินิจไพบูลย์ 6411056721238 เอกสารครบ
1794 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2325 นางสาวกรกนก อ่วมเจริญ 6411056721239 เอกสารครบ
1795 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2326 นายกษิดิศ สัมฤทธ์ิศุภผล 6411056721240 เอกสารครบ
1796 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2327 นางสาวจิรภัทร จันทะพันธ์ 6411056721247 เอกสารครบ
1797 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2328 นางสาวธันยพร ปัจจัยคา 6411056721252 เอกสารครบ
1798 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2329 นายแทนพร ศรีฉายา 6411056721253 เอกสารครบ
1799 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2330 นายณภัทร ศรีพรรณเพ็ญ 6411056721260 เอกสารครบ
1800 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2331 นางสาว กมลลักษณ์  แดงเดช 6411056990001 แก้ไข

เอกสาร
ขอกิจกรรมจิตฯใหม่ทั งหมด 36 ชม. เป็นเอกสารฉบับ
จริง เน่ืองจากนศ.ส่งจิตฯมาแค่ 10 ชม.และไม่เป็น
เอกสารท่ีเขียนฉบับจริง

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1801 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2332 นางสาว กนกพร  เมืองใจหล้า 6411056990002 แก้ไข
เอกสาร

ขาดจิตอาสา 36 ชม. (แนะน าให้เรียนSET) ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1802 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2333 นางสาว ปิยธิดา  กบิลบุตร 6411056990004 เอกสารครบ
1803 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2334 นางสาว มนัสวี  เข็มนาค 6411056990005 เอกสารครบ
1804 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2335 นางสาว นริศรา  ดายังหยุด 6411056990006 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อท่ีไม่หมดอายุ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1805 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2336 นาย สมิทธ์  พรหมศิริเดช 6411056990007 เอกสารครบ
1806 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2337 นางสาว แพรวพรรณ  อ่อนละมูล 6411056990008 เอกสารครบ
1807 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2338 นางสาว สุธิดา  วงศ์พิพันธ์ 6411056990009 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1808 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2339 นางสาว พีรดา  หาญประสิทธ์ิธาดา 6411056990010 เอกสารครบ
1809 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2340 นางสาว ญาณิศา  ปานานนท์ 6411056990012 เอกสารครบ
1810 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2341 นางสาว ภัทรภา  ไชยขันธ์ุ 6411056990013 แก้ไข

เอกสาร
ขอบัตรประชาชนพ่อใหม่ท่ีไม่หมดอายุ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1811 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2342 นาย ธันวา  มัณยากาศ 6411056990014 แก้ไข
เอกสาร

ขาดกยศ.102(รับรองแม่)+ส าเนาบัตรจนท.รัฐ ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1812 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2343 นางสาว ปภาวรินทร์  ไชยรัง 6411056990015 เอกสารครบ
1813 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2344 นางสาว ประกายแก้ว  เชิดรัมย์ 6411056990017 เอกสารครบ
1814 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2345 นางสาว ชนันธิดา  บริบูรณ์ 6411056990018 เอกสารครบ
1815 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2346 นางสาว เกษมณี  จ าปาสิทธ์ิ 6411056990019 เอกสารครบ
1816 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2347 นางสาว พิชญา  ดอชนะ 6411056990020 เอกสารครบ
1817 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2348 นางสาวณัฐภรณ์ บุญกระโทก 6411056990021 เอกสารครบ
1818 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2349 นางสาว ญาดา  เตชาชินรักษ์ 6411056990022 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาใบหย่าใหม่ท่ีรับรองเอกสารด้วยลายมือสด ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1819 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2350 นาย พงศธร  จุลชัย 6411056990023 เอกสารครบ
1820 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2351 นางสาว เพชรรัตน์  ไชยกุล 6411056990024 เอกสารครบ
1821 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2352 นางสาว อินทิรา  ชะนอมรัมย์ 6411056990026 เอกสารครบ
1822 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2353 นางสาว ณัชชา  ชุ่มบัว 6411056990027 เอกสารครบ
1823 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2354 นาย ภัทรดนัย  ส่งศรี 6411056990028 เอกสารครบ
1824 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2355 นางสาว เจษฎาพร  มาอินทร์ 6411056990029 เอกสารครบ     
1825 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2356 นางสาว กุลนัฎฐ์  แฟ้นประโคน 6411056990030 เอกสารครบ
1826 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2357 นางสาว ธมลวรรณ  เกษมณี 6411056990034 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่มาใหม่ท่ีไม่หมดอายุ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1827 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2358 นางสาว ฐิติมา  นนทะลุน 6411056990035 แก้ไข
เอกสาร

ขอสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนพ่อล่าสุด/ท ากยศ.
102มาใหม่รับรองรายได้เฉพาะในส่วนของแม่ (ไม่ต้อง
กรอกพ่อและผู้ปกครอง)

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1828 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2359 นางสาว ธนพร  ฐิติเจริญศักด์ิ 6411056990036 เอกสารครบ
1829 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2360 นางสาว สุพรรณิชา  เจริญรักษ์ 6411056990037 เอกสารครบ
1830 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2361 นางสาวจิตรลดา จันผาย 6411056990038 เอกสารครบ
1831 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2362 นางสาว พิมพ์ลภัส  พางาม 6411056990041 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 1 ชม.เน่ืองจากนศ.ส่งกิจกรรมซ  า ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1832 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2363 นางสาว ศิริกมล  มอนศรี 6411056990042 เอกสารครบ
1833 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2364 นางสาว จิราพรรณ  ลาพรมมา 6411056990047 เอกสารครบ
1834 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2365 นางสาว พรวิสุทธ์ิ  เสือน้อย 6411056990049 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1835 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2366 นางสาว มาริสา  ศรีหนองบัว 6411056990050 แก้ไข
เอกสาร

ชาดส าเนาบัตรประชาชนพ่อ ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1836 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2367 นางสาว สิรีธร  ผาดไธสง 6411056990054 เอกสารครบ
1837 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2368 นางสาว วรพร  หงษ์วิเศษ 6411056990055 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนพ่อมาใหม่ท่ีไม่หมดอายุ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1838 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2369 นาย สิทธิชัย  บุษบงค์ 6411056990056 เอกสารครบ
1839 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2370 นางสาว กันต์กมล  บัวอ่ิน 6411056990057 เอกสารครบ
1840 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2371 นางสาว ฐิติอาภา  แสนเข่ือน 6411056990058 เอกสารครบ
1841 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2372 นางสาว กานต์ธีรา  น่ิมดวง 6411056990059 เอกสารครบ
1842 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2373 นางสาว รัชดาภรณ์  ตลับเพชร 6411056990060 แก้ไข

เอกสาร
ท ากยศ.102มาใหม่ไม่ต้องกรอกข้อมูลพ่ีชาย ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1843 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2374 นางสาว กัญญาณัฐ  กฤษฎาบุณยา 6411056990061 เอกสารครบ
1844 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2375 นางสาว ศุภารัตน์  สงสุแก 6411056990062 เอกสารครบ
1845 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2376 นางสาว ลลิตา  จานุวี 6411056990064 เอกสารครบ
1846 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2377 นางสาว ณัฐนา  จันทพุฒ 6411056990066 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรจนท.รัฐท่ีถ่ายทั งหน้า-หลัง ให้เห็นวัน
หมดอายุ

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1847 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2378 นางสาว อนุสรา  คอนเพ็ชร 6411056990068 เอกสารครบ
1848 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2379 นางสาว อินทิวา  พลราช 6411056990069 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1849 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2380 นางสาว ชมพร  วรรณสิงห์ 6411056990070 เอกสารครบ
1850 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2381 นางสาว พิมพ์อัปสร  เกยเล่ือน 6411056990071 เอกสารครบ
1851 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2382 นางสาว เพ็ญวิสา  เพ็งพลา 6411056990073 เอกสารครบ
1852 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2383 นางสาว กานต์สินี  สีดาทัน 6411056990074 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 1 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1853 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2384 นางสาว ศศิรินทร์  ดีนาน 6411056990075 เอกสารครบ
1854 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2385 นางสาว สุจิตรา  เหมาะดี 6411056990076 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเนาบัตรประชาชนแม่ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1855 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2386 นางสาว ชนิตา  สะหุนันต์ 6411056990077 เอกสารครบ
1856 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2387 นางสาว พรชิตา  แก้วมัจฉา 6411056990078 แก้ไข

เอกสาร
ขาดใบมรณบัตรพ่อ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1857 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2388 นางสาว กัญญาพัชร  สุริยัน 6411056990080 เอกสารครบ
1858 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2389 นางสาว เบญญาภา  ไชยสงค์ 6411056990082 เอกสารครบ
1859 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2390 นางสาว อัจฉรา  ค  าคูณ 6411056990083 เอกสารครบ
1860 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2391 นางสาว สุวรัตน์  สอนเสาร์ 6411056990084 เอกสารครบ
1861 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2392 นางสาว นันท์นภัส  พลภักดี 6411056990085 เอกสารครบ
1862 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2393 นางสาว วราภรณ์  โนนศรี 6411056990086 เอกสารครบ
1863 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2394 นางสาว กานต์ธิดา  นิลพงศ์ 6411056990088 เอกสารครบ
1864 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2395 นางสาว ยุภาวดี  แสงสว่าง 6411056990089 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1865 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2396 นางสาว ณัฐธยาน์  สืบสุข 6411056990091 เอกสารครบ
1866 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2397 นางสาว พันพสา  วงศ์ค าจันทร์ 6411056990092 เอกสารครบ
1867 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2398 นางสาว บัญจรัตน์  แสงโสภา 6411056990093 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณณฐมน โทร 02-2445198 ในวันและเวลาราชการ
1868 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2399 นางสาว จินดาพร  ทองธรรมชาติ 6411056990094 เอกสารครบ
1869 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2400 นางสาว นฤมล  ภูพวก 6411056990095 เอกสารครบ
1870 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2401 นางสาว สายธาร  อรรถสกุลรัตน์ 6411056990099 เอกสารครบ
1871 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2402 นางสาว ธิตาภา  บุญจันทร์ 6411056990102 เอกสารครบ
1872 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2403 นางสาว นันทกานต์  พูนค า 6411056990104 เอกสารครบ
1873 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2404 นางสาว ผกาพร  ดอกจันทร์ 6411056990105 เอกสารครบ
1874 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2405 นางสาว กฤตพร  หนองขุ่นสาร 6411056990106 เอกสารครบ
1875 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2406 นางสาว โชติกา  นาหนองตูม 6411056990108 เอกสารครบ
1876 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2407 นางสาว กุลณัฐ  ผาบวุฒิ 6411056990110 เอกสารครบ
1877 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2408 นางสาว จิราพัชร  ใหม่จันตา 6411056990111 เอกสารครบ
1878 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2409 นางสาว อาทิตยาพร  ทาบุญ 6411056990113 เอกสารครบ
1879 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2410 นางสาว สติมา  แก้วก าเนิด 6411056990114 เอกสารครบ
1880 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2411 นางสาว โชติกา  เพาะนิยม 6411056990115 เอกสารครบ
1881 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2412 นางสาว พิยดา  ด าดง 6411056990117 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตฯใหม่ 3 ชม.แทนกิจกรรมท่ี2 (เรียน SET 
e-Learning)

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1882 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2413 นางสาว ศตพร  จิตรทิพย์วรกุล 6411056990118 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1883 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2414 นางสาว ฐิติมา  เบอร์ดี 6411056990119 แก้ไข
เอกสาร

ขาดรูปถ่ายกับผู้รับรองกิจกรรมท่ี21-22 (หรือท าใหม่ 8
 ชม.) *การรับรองจิตฯให้ดูเกณฑ์ท่ีประกาศ*

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1884 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2415 นางสาว เมวีญา  น้อมเจริญ 6411056990121 เอกสารครบ
1885 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2416 นางสาว รัญธิดา  มีสุข 6411056990122 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรจนท.รัฐมาใหม่ท่ีรับรองด้วยลายมือสด ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1886 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2417 นาย วรเทพ  วิชาชัย 6411056990125 เอกสารครบ
1887 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2418 นาย ธีรเดช  นวลดั ว 6411056990129 เอกสารครบ
1888 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2419 นางสาว ปิยาพัชร  แก้วไทย 6411056990134 เอกสารครบ
1889 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2420 นางสาว บูชิตา  นนทสวัสด์ิ 6411056990139 แก้ไข

เอกสาร
ขาดจิตฯ 2 ชม. ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1890 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2421 นางสาว มุทิตา  ปีไธสง 6411056990141 เอกสารครบ
1891 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2422 นางสาว ศศิธร  เจริญพร 6411056990144 เอกสารครบ
1892 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2423 นางสาว ณัฐริกา  สุดสาร 6411056990145 เอกสารครบ
1893 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2424 นางสาว ฐิติวรรณ  สมเป็น 6411056990149 เอกสารครบ
1894 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2425 นางสาว วชิราภา  แสนศิลป์ 6411056990150 เอกสารครบ
1895 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2426 นางสาว ปัณฑารีย์  เพ่ิมนาม 6411056990151 เอกสารครบ
1896 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2427 นางสาว มัสสุหรี  มะเฮมี 6411056990153 เอกสารครบ
1897 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2428 นางสาว ก่ิงแก้ว  นาคนาคี 6411056990154 เอกสารครบ
1898 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2429 นางสาว พิมพ์ชนก  เพ็ชรสังวาลย์ 6411056990155 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1899 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2430 นางสาว วริศรา  ศิริทอง 6411056990156 เอกสารครบ
1900 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2431 นางสาว อรอนงค์  นวลน้อม 6411056990157 เอกสารครบ
1901 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2432 นางสาว เพชรรัตน์  ขวาไทย 6411056990159 เอกสารครบ  
1902 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2433 นางสาว พัชราภรณ์  จงภูเขียว 6411056990162 เอกสารครบ
1903 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2434 นางสาว ปรารถนา  สัจจะสังข์ 6411056990166 เอกสารครบ
1904 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2435 นางสาวจุฑามาศ อินทร์เนตร 6411056990167 แก้ไข

เอกสาร
ท าจิตฯใหม่ 36 ชม. (แนะน าเรียนSET e-Learning) ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1905 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2436 นางสาว กัลยา  หมูสี 6411056990169 เอกสารครบ
1906 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2437 นางสาว กุลปรียา  สุทธิธรรม 6411056990170 เอกสารครบ
1907 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2438 นางสาว กนกวรรณ  ทับทิม 6411056990171 เอกสารครบ
1908 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2439 นางสาว กมลวรรณ  พุธเจริญ 6411056990172 เอกสารครบ
1909 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2440 นางสาวชญาดา เลิศนา 6411056990175 แก้ไข

เอกสาร
ขาดส าเบัตรประชาชนพ่อ ติดต่อคุณณฐมน โทร 

02-2445198 ในวันและเวลา
ราชการ

1910 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2441 นางสาวศศิกานต์ ฐิตะนันท์ 6411056990176 เอกสารครบ
1911 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2442 นางสาว อินทิรา  จันทร์ทอง 6411056990180 เอกสารครบ
1912 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2443 นางสาว พิมพ์วรีย์  บรรณาลัย 6411056990181 เอกสารครบ
1913 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2444 นางสาว รุ่งนภา  แก้วบุญเรือง 6411056990182 เอกสารครบ
1914 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2445 นางสาวนฤมล ราชสีหา 6411056990183 เอกสารครบ
1915 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2446 นางสาวทับทิม เสริงกลาง 6411056990185 เอกสารครบ
1916 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2447 นางสาว สุภาพร พุกโหมด 6411056990186 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1917 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2448 นางสาวจิรปรียา เจริญพีระเพชร 6411056990188 เอกสารครบ
1918 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2449 นางสาววิราภรณ์ ผงผานอก 6411056990189 นักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์กู้ในปีการศึกษา2565
1919 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2450 นางสาวภัคจิรา ต่วนชะเอม 6416011807014 เอกสารครบ
1920 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2451 นางสาวธนัชพร วิเศษสุวรรณ 6416011807019 แก้ไข

เอกสาร
ขอส าเนาบัตรประชาชนแม่ท่ีรับรองส าเนาโดยแม่/ท า
จิตฯเพ่ิม 2 ชม.เน่ืองจากนศ.ส่งซ  า

ติดต่อคุณณฐมน โทร 
02-2445198 ในวันและเวลา

ราชการ

1921 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2452 นางสาวอนัญญา ปิยะวงค์ 6416011807032 เอกสารครบ
1922 ในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทย์ฯ DSL. 2453 นางสาวณัฐกานต์ คงสิทธ์ิ 6411056990103 เอกสารครบ
1923 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2454 นายอรรณพ สมศรี 6111050721030 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1924 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2455 นางสาวมนัสวี  ถนอมสุข 6311050721007 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่กรอกรายได้มารดา  2. บัตรผู้รับรอง
รายได้ครอบครัว ไม่ระบุวันหมดอายุ  3. แก้ไขจิต
สาธารณะ 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1925 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2456 นาย วิษณุพงษ์  เสาโมกร์ 6411011446006 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1926 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2457 นาย ธนา  ดามาพงศ์ 6411011446008 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของพ่ีสาว และนักศึกษา  
2. ขอโครงการกิจกรรมและรูปภาพถ่ายร่วมกับผู้รับ
รองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1927 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2458 นางสาว ธันญภรณ์  ชาวนา 6411011446012 เอกสารครบ
1928 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2459 นาย สัญญากร  อบเชย 6411011446014 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และรูปภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองโครงการ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1929 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2460 นางสาว รสธร  สมานยา 6411011446018 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสา ขาดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  2. ขาด
หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา  3. กยศ.102 ไม่
กรอกท่ีอยู่ของมารดา  4. ส าเนาบัตรข้าราชการไม่มีวัน
หมดอายุ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1930 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2461 นางสาว อาทิตยา  ปิดตาระโต 6411011446020 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งจิตอาสาใหม่ 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1931 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2462 นาย ศุภะวิชย์  ค าวิชัย 6411011446021 เอกสารครบ  
1932 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2463 นายอับดุลฟัตตา เจ๊ะหะ 6411011446030 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตสาธารณะเพ่ิม 20 ช่ัวโมง  2. หน้าท่ี 1 ไม่ต้อง
กรอกข้อ 9  3. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกสถานท่ีท างาน
ของนักศึกษา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1933 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2464 นงสาวเนตรชนก คงภักดี 6411011446032 แก้ไข
เอกสาร

1.บัตรข้าราชการหมดอายุ  2. ขาดส าเนาบัตร
ประชาชนของมารดา  3. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของ
บิดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1934 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2465 นางสาว สิริมา  ไชยรัมย์ 6411050601003 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1935 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2466 นางสาว รุ่งทิพย์  ฉิมพลี 6411050601006 เอกสารครบ  
1936 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2467 นางสาว วรวรรณ  กุ่มแก้ว 6411050601012 เอกสารครบ
1937 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2468 นาย สุรเชษฐ์  นาคเกษม 6411050601017 เอกสารครบ
1938 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2469 นางสาว ณัฐวรา  เจริญพุฒ 6411050601022 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดจิตอาสา 30 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

1939 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2470 นางสาว กานติมา  แสงทอง 6411050601023 เอกสารครบ  
1940 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2471 นางสาว กนกพร  บุญเรืองรอด 6411050601026 เอกสารครบ
1941 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2472 นางสาว นัดดา  เท่ียงตรง 6411050601027 เอกสารครบ
1942 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2473 นางสาว อาทิตยา  จันทร์ชนะ 6411050601028 เอกสารครบ
1943 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2474 นางสาว จิราภรณ์  จันทร์บัว 6411050601030 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกช่ือ นามสกุลของบิดา  2. ส่ง
ส าเนาบัตรประชาชนของมารดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1944 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2475 นางสาว เบ็ญจวรรณ  ศิริพิน 6411050601031 เอกสารครบ
1945 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2476 นางสาว วิภาพร  ศิริกาล 6411050601032 เอกสารครบ
1946 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2477 นางสาว ปัญฑิตา  กุลเพชรเดโช 6411050601033 เอกสารครบ
1947 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2478 นางสาว ประภัสสร  นันทสูน 6411050601035 เอกสารครบ
1948 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2479 นางสาว เนตรทราย  แสวงหา 6411050601036 เอกสารครบ
1949 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2480 นางสาว สุกัญญา  ต าลึงทอง 6411050601041 เอกสารครบ
1950 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2481 นางสาว ภัฌฑิรา  เชิดชม 6411050601042 เอกสารครบ  
1951 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2482 นาย บุญญฤทธ์ิ  ทวียุทธศักด์ิ 6411050721001 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดจิตสาธารณะ 36 ช่ัวโมง  2. ขอหนังสือรับรอง
เงินเดือนของมารดาฉบับจริง  3. ขาดส าเนาใบมรณ
บัตรของบิดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1952 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2483 นาย ธราดล  สีค า 6411050721003 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1953 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2484 นาย นันทนัช  จ่าพันธ์ 6411050721014 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1954 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2485 นางสาว อรสา  แสงโชติ 6411050721016 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1955 วิทยาเขตสุพรรณบุรี DSL. 2486 นาย นิลักษณ์บดี  ชูสังวาลย์ 6411050721017 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดจิตสาธารณะ  2. ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน
ของบิดา-มารดา  3. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของ
บิดา-มารดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1956 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2487 นางสาวจณิสตา ทองน้อย 6211022446002 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1957 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2488 นายพันธวัฏส์ คงคะจันทร์ 6211022446005 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1958 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2489 นายจิรภัทร มะพันธ์ 6211022446007 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1959 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2490 นางสาวมาริสา เกษมสุข 6211022446019 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1960 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2491 นางสาววิภาภรณ์ วชิมาเภท 6211022446021 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1961 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2492 นางสาวศศิวิมล สมอารยพงศ์ 6211022446041 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1962 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2493 นายนิรุตน์ อยู่ไทย 6211022446042 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1963 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2494 นางสาวประศมา เมืองมุงคุณ 6211022446047 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของมารดาใหม่ ไม่ต่อป้ัม
ต าแหน่ง   2. จิตอาสาขาด 16 ช่ัวโมง  (SET ไม่ได้)  3.
 ขอหนังสือรับรองเงินเดือนมารดาฉบับจริง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

1964 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2495 นางสาวศรีสุดา บัวทิพย์ 6211022446054 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1965 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2496 นางสาวพลอยปภัส บุญมี 6211022446061 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1966 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2497 นางสาวธัญพัฒน พันธ์แก้ว 6211022446063 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1967 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2498 นายโชตินรินทร์ โชติอินทรพงศ์ 6211022446067 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1968 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2499 นางสาวนันทณัฐ ภัทรเกษวิทย์ 6211022446078 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1969 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2500 นางสาวฤทัยรัตน์ รอดนุช 6211022446085 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1970 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2501 นายภูมินทร์ รัตนโชติ 6211022446086 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1971 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2502 นางสาวนันทิรา เกตุนาค 6211022446090 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1972 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2503 นางสาวกฤดิญาดา สุคนทะรัตน์ 6211022446092 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1973 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2504 นางสาวชนิสรา รัตนกระจ่าง 6211022446093 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1974 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2505 นางสาวสลินรัตน์ บุญช่วย 6211022446094 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1975 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2506 นางสาวพนิดา ธรรมชาติ 6211022446102 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1976 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2507 นางสาวสิรภัทร ไชยโยธา 6211022446108 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1977 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2508 นายวุฒิชัย ทวีวรรณ 6211022446116 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1978 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2509 นายกิตติธร จุลิวรรณลีย์ 6211022446129 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1979 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2510 นางสาวอิศราภรณ์ คูณสุข 6211022446142 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1980 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2511 นางสาวกชชมพู พรหมใจ 6211022446149 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1981 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2512 นายพัชรพล ศิริพันธ์ 6211022446158 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1982 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2513 นางสาวปภาวรินทร์ ล้นทม 6211022446164 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1983 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2514 นางสาวสุพรรษา อิวชาวนา 6211022446167 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1984 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2515 นางสาวชนกนันท์ แซ่ต่ัน 6211022446172 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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1985 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2516 นางสาวศิริวรรณ์ ภิรมย์เปรม 6211022446178 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1986 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2517 นางสาววัชราภา ดีอารมณ์ 6211022446182 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1987 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2518 นางสาวปิยธิดา มาบัณฑิต 6211022446185 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1988 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2519 นางสาวศิรินภารัตน์ มุสิกพันธ์ 6211022446188 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1989 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2520 นายปิยรักษ์ ปิยสินทรัพย์ 6211022446189 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1990 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2521 นางสาวพัณณิตา นาคนาคา 6211022446196 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1991 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2522 นางสาวอาริตา ช่วยบ ารุง 6211022446204 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1992 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2523 นางสาวณัฏฐณิชา มูลเพ็ชร 6211022446210 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1993 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2524 นางสาวเกณิกา กล่อมจิตร 6211022446219 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1994 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2525 นางสาวอริสรา แก้วทองหล่อ 6211022446220 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1995 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2526 นางสาวกรรณิกา แก้วม่ิง 6211022446225 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1996 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2527 นางสาวพรลดา กัลยา 6211022446235 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1997 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2528 นางสาวศรสวรรค์ แก้วเหลา 6211022446237 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1998 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2529 นางสาวปนัดสญา ชุมพราม 6211022446240 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
1999 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2530 นายภานุวัฒน์ ทัสจันทร์ 6211022446241 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2000 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2531 นางสาวกมลพรรณ สีทา 6211022446244 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2001 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2532 นางสาวมลสิชา แจ้งธรรม 6211022446249 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2002 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2533 นางสาวนริศรา ธิจันแก้ว 6211022446250 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2003 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2534 นางสาวนิศามณี ใจภูมิ 6211022446264 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2004 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2535 นางสาวภัทรนันต์ ปัญญายงค์ 6211022446267 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2005 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2536 นางสาวนัทธมน แจ่มใส 6211022446269 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2006 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2537 นางสาวจันทร์จิรา วัดชุม 6211022446283 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2007 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2538 นางสาวพิชญานิน แก้วประชา 6211022446289 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2008 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2539 นางสาวชลิดา พลนาคู 6211022446295 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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2009 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2540 นางสาววิภาสิณี คุ้มไข่น  า 6211022446296 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2010 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2541 นางสาวชนาภัทร เปียศรี 6211022446307 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2011 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2542 นางสาวปุษยา วิลัยรัตน์ 6211022446311 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2012 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2543 นางสาววิรากานต์ เข่ือนแก้ว 6211022446318 เอกสารครบ
2013 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2544 นางสาวพิชชาภา เพ็งทอง 6211022446324 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2014 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2545 นางสาวสิริพักตร์ ทักเกษร 6211022446331 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2015 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2546 นายช านาญ วิเศษสิงห์ 6211022446335 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2016 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2547 นางสาววนิดา งามเจริญ 6211022446337 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2017 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2548 นางสาวณชัญญณัฎฐ์ สิริเพชรโชค 6211022446338 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2018 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2549 นางสาวเบญจรัตน์ ขุนทอง 6211022446343 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2019 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2550 นายพีรธัช กาวชู 6211022446345 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่กรอกข้อมูลของบิดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2020 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2551 นางสาวสิริกร สนธิ 6311022446023 เอกสารครบ
2021 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2552 นายศิวกร อ าไพทอง 6311022446031 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2022 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2553 นางสาวปภาวรรณ แสงอรุณ 6311022446044 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2023 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2554 นายวรวุฒร (วรศักด์ิ )  ธัญจินดากุณ  (ตันตินิจกุล) 6311022446045 เอกสารครบ
2024 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2555 นางสาวนฤมล โงสันเทียะ 6311022446083 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดจิตอาสา 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2025 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2556 นางสาวพรชิตา ช่วยบ ารุง 6311022446084 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาด กยศ.102 รับรองรายได้ของมารดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2026 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2557 นายปฏิวัติ กุหลาบบาโต 6311022446099 แก้ไข
เอกสาร

1. บันทึกการเข้าร่วมเขียนให้ครบทุกกิจกรรม  2 ส่ง
วุฒิบัตรใหม่ เรียงตามกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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2027 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2558 นายฐพัต โยธาจักร 6311022446103 แก้ไข
เอกสาร

1. บัตรประชาชนของมารดาหมดอายุ 17 พ.ค.2565  
2. จิตอาสาขาด 24 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2028 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2559 นางสาวฟาริดา เครือแก้ว 6311022446116 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 18 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2029 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2560 นางสาวกมลนิตย์ ชัยประสิทธิโชค 6311022446122 เอกสารครบ  
2030 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2561 นางสาวอัยนาอ์ ศรีรัตน์ 6311022446131 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสาเพ่ิม 16 ช่ัวโมง  2. ส่งส าเนาบัตรประชาชน
ของบิดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2031 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2562 นางสาวประภัสสร นาคพันธ์ 6311022446134 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของมารดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2032 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2563 นางสาวรจนา คุนาค า 6311022446154 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2033 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2564 นางสาวพิชานันท์ ขันไชย 6311022446155 เอกสารครบ  
2034 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2565 นางสาวธิดา ยอดสวัสด์ิ 6311022446156 เอกสารครบ  
2035 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2566 นางสาวมาช่า ยีบิลละ 6311022446205 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2036 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2567 นางสาวสิริวิมล สุวรรณพรม 6311022446227 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตอาสาขาด 2 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2037 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2568 นางสาวชนกานต์ สวยรูป 6311022446244 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2038 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2569 นางสาววัลนิสา มูลชนะ 6311022446245 แก้ไข

เอกสาร
1. บัตรผู้ใหญ่บ้านหมดอายุ  2. แก้ไข กยศ.102 ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2039 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2570 นางสาวธีรารัตน์ หวานชิด 6311022446248 เอกสารครบ  
2040 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2571 นายนวรรษกร สุระสังวาลย์ 6311022446252 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดภาพถ่ายร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้รับรอง
กิจกรรม  2. กิจกรรมขาด 2 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

2041 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2572 นางสาวศุภมาส อินแก้ว 6311022446254 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตสาธารณะขาด 2 ช่ัวโมง (หักพักเท่ียง)  2. ส าเนา
บัตรประชาชนของบิดา ต้องลงลายมือช่ือด้วยปากกา
หมึกสีน  าเงิน

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2042 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2573 นางสาวดัลลิกา อินทร์โพธ์ิ 6311022446259 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาด กยศ.102 รับรองรายได้ครอบครัว 2. ขาด
รูปภาพระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม 3 
กิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2043 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2574 นางสาวกีรติกา พิภักดี 6311022446271 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2044 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2575 นางสาวภัทรสุดา เกิดสินธ์ุ 6311022446273 แก้ไข

เอกสาร
1. เรียน E-learning ของ SET ตามหลักสูตรท่ีกองทุน
ก าหนด 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2045 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2576 นางสาวรดา มะรินทร์ 6311022446280 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาด กยศ.102   2. ขาดหนังสือเปิดเผยข้อมูล  3. 
จิตอาสา เพ่ิม 11 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2046 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2577 นางสาวกัญยาณี ธรรมวัฒน์ 6311022446283 เอกสารครบ
2047 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2578 นางสาวณัฐพร พัสดร 6311022446285 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ใหม่  2. ขาดภาพถ่ายผู้
รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2048 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2579 นางสาวณัฐณิชา เอ่ียมสกุลวัฒนา 6311022446296 แก้ไข
เอกสาร

1. แก้ไขจิตอาสา 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2049 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2580 นางสาวอินทิรา มีขวัญ 6311022446297 เอกสารครบ
2050 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2581 นางสาวพันธ์วัสสา วนิจวรางกุล 6311022446336 เอกสารครบ  
2051 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2582 นางสาวพัชรียา ส่งแสง 6311022446342 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดส าเนาใบหย่า ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2052 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2583 นางสาวญาราฏา เฉลยภาพ 6311022446347 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

2053 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2584 นางสาวรจนา ด าจ านงค์ 6311022446350 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102  ไม่ต้องกรอกท่ีอยู่ของบิดา  2. จิตอาสา
ขาดภาพถ่ายร่วมกับผู้รับรองกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2054 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2585 นางสาว มัทนาวดี  หนูทอง 6411022446002 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกช่ือ นามสกุลของบิดา  2. 
ขาดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2055 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2586 นาย จอมกิตติ  จันทร์เกตุ 6411022446004 เอกสารครบ  
2056 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2587 นางสาว ร่มเกล้า  ทองพันธ์ุ 6411022446007 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกช่ือ นามสกุลของมารดา  2. 
บัตรข้าราชการหมดอายุ 5 มิ.ย.2565

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2057 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2588 นางสาว กุลธิดา  แจ่มหมวก 6411022446008 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 13 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2058 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2589 นางสาว อาทิตติญา  สายบุตร์ 6411022446010 เอกสารครบ  
2059 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2590 นาย วีรชน  ค าภีระ 6411022446011 แก้ไข

เอกสาร
1. เรียน E-learning ของ set ตามท่ีกองทุนก าหนด  2
 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2060 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2591 นางสาวอารียา นพคุณ 6411022446013 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2061 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2592 นางสาว ปฏิภรณ์  พุทธทรง 6411022446014 แก้ไข

เอกสาร
1. ท าจิตอาสาใหม่ 36 ช่ัวโมง  2. ขอหนังสือรับรอง
เงินเดือนของบิดาฉบับจริง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2062 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2593 นางสาว ชุติกาญจน์  ทองขวัญ 6411022446015 เอกสารครบ  
2063 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2594 นางสาว อภิสรา  ไปนา 6411022446019 เอกสารครบ
2064 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2595 นางสาว นิศามณี  คงทองค า 6411022446026 เอกสารครบ
2065 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2596 นางสาว สุทธิดา  เจียมประสูตร 6411022446027 เอกสารครบ  
2066 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2597 นางสาว สุธิดา  ยอดอาจ 6411022446028 เอกสารครบ
2067 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2598 นางสาว สุภาภรณ์  ทบพวก 6411022446029 เอกสารครบ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

2068 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2599 นางสาว จันทกานต์  ดวงเดือน 6411022446031 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งจิตอาสาใหม่ 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2069 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2600 นางสาว วรารัตน์  วงศ์แก้ว 6411022446032 แก้ไข
เอกสาร

1. ส าเนาบัตรของผู้ใหญ่บ้าน ขาดวันออกบัตร วันบัตร
หมดอายุ  2. ท าจิตอาสาเพ่ิม 28 ช่ัวโมง  3. ส่งส าเนา
บัตรประชาชนของบิดา-มารดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2070 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2601 นางสาว จิรัชญา  ปงธิยา 6411022446034 เอกสารครบ
2071 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2602 นางสาว ณิชกมล  กิจฉาโณ 6411022446035 เอกสารครบ  
2072 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2603 นางสาวโมนิก้า เดลเล โนชี 6411022446040 เอกสารครบ
2073 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2604 นาย เพทาย  เล่งกูล 6411022446041 เอกสารครบ
2074 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2605 นางสาว สุพัตรา  โบบทอง 6411022446043 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของบิดา  2. ส่งส าเนา
บัตรประชาชนของมารดาใหม่  3. ส่งจิตอาสาใหม่ 36 
ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2075 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2606 นางสาว กัลยรักษ์  ชูชุมวัฒน์วงศ์ 6411022446044 แก้ไข
เอกสาร

1. บัตรประชาชนของมารดาหมดอายุ ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2076 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2607 นางสาว รักษิณา  ฟองประพันธ์ 6411022446047 เอกสารครบ
2077 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2608 นางสาวศรสวรรค์ สายพิมพ์ 6411022446048 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดส าเนาใบมรณบัตรของบิดา  2. กยศ.102 มีรอย
ลบ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2078 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2609 นางสาว ปณิตา  มาเปิง 6411022446049 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกช่ือ นามสกุลของบิดา  2. 
ส าเนาใบหย่าขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา  3. ขาด
หนังสือรับรองเงินเดือนของมารดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2079 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2610 นางสาว สุภาวดี  บุบผา 6411022446050 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดสลิปเงินเดือนของมารดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ



149

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

2080 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2611 นางสาว บุษญามาศ  นิมิตล  า 6411022446053 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของมารดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2081 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2612 นางสาว พรสินี  หน่อเขียว 6411022446055 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2082 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2613 นางสาว อันนา  ดาราพันธ์ุ 6411022446056 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอหนังสือรับรองเงินเดือนของย่าฉบับจริง  2. แก้ไข
จิตอาสา 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2083 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2614 นาย พิพรรธน์  พีระปัญญา 6411022446058 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2084 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2615 นางสาว สิริพร  นิลสกุล 6411022446066 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดสลิปเงินเดือนของบิดา-มารดา  2. ขาดส าเนา
บัตรประชาชนของบิดา-มารดา-นักศึกษา  3. จิตอาสา 
ขาด 3 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2085 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2616 นางสาว กนิษฐา  เจนวิทยานันท์ 6411022446070 เอกสารครบ
2086 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2617 นางสาว เพชรชฎาพร  ปนชัยภูมิ 6411022446071 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่กรอกอาชีพ ท่ีอยู่ รายได้ของบิดา-
มารดา  2. ขาดส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2087 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2618 นางสาว สาริกา  วงศ์ดรพัฒนา 6411022446073 แก้ไข
เอกสาร

1. บัตรประชาชนของมารดาหมดอายุ 8 ก.ค.2565  2.
 ส าเนาใบมรณบัตรของบิดาขาดลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนา  3. เรียน e-learning ของ SET ตามหลักสูตรท่ี
กองทุนก าหนด 36 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2088 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2619 นางสาวญาดา ไชยนุ้ย 6411022446074 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 2 ช่ัวโมง  2. กยศ.102 ไม่ต้องกรอก
ผู้ปกครองท่ีไม่ใช่บิดามารดา  ไม่กรอกอาชีพและรายได้
ของมารดา ห้ามมีรอยลบขีดฆ่า

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2089 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2620 นาย ชัชชัย  จันทนพิมพ์ (ศรีไชโย) 6411022446075 เอกสารครบ
2090 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2621 นางสาว พาทินธิดา  ถวิลหวล 6411022446076 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของมารดา  2. กยศ.102 
ไม่ต้องกรอกสถานท่ีท างานของนักศึกษา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

2091 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2622 นางสาว พรอัมรินทร์  พลศักด์ิ 6411022446077 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 33 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2092 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2623 นางสาว อารยา  นิลสนธิ 6411022446078 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 8 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2093 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2624 นางสาว จิราภา  ปลื มใจ 6411022446080 เอกสารครบ  
2094 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2625 นางสาว นารีกิต์ิ  เขน็ดพืช 6411022446081 แก้ไข

เอกสาร
1. แก้ไข กยศ.102 ส่งใหม่ ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2095 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2626 นางสาว พัสสิณี  หอมหวล 6411022446083 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2096 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2627 นาย ปัณณสิทธ์ิ  ศรีวิมล 6411022446084 เอกสารครบ
2097 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2628 นาย เทพกรณ์  ลิม 6411022446085 เอกสารครบ
2098 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2629 นางสาว นาตาเซีย  แมค 6411022446086 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกช่ือบิดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2099 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2630 นางสาวชฎาพร วงษ์ทอง 6411022446093 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2100 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2631 นางสาว อารยา  โอ๋วเจริญ 6411022446094 เอกสารครบ
2101 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2632 นางสาว ปณัตฎา  เดชรักษา 6411022446096 เอกสารครบ
2102 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2633 นางสาว สุมิตรา  ไหว้ครู 6411022446097 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2103 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2634 นางสาว ดาราพร  ไหว้ครู 6411022446098 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2104 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2635 นาย นันท์มนัส  ลิ มม่ัง 6411022446099 เอกสารครบ
2105 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2636 นางสาว สิริวิมล  จันฝาก 6411022446100 แก้ไข

เอกสาร
1. แก้ไข กยศ.102 และส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ



151

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

2106 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2637 นางสาว ศิรินภา  ฤาชา 6411022446101 แก้ไข
เอกสาร

1. จิตอาสาขาด 2 ช่ัวโมง  2. ส่งส าเนาบัตรผู้รับรอง
รายได้ใหม่  3. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของบิดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2107 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2638 นางสาว วันวิษา  ผึ งต้น 6411022446102 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอหนังสือรับรองเงินเดือนของมารดาฉบับจริง  2. 
บัตรประชาชนของมารดาหมดอายุ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2108 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2639 นาย ธนพัทธ์  อารยาพันธ์ 6411022446103 เอกสารครบ
2109 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2640 นางสาว พิตราภรณ์  ศรีสุนทร 6411022446104 เอกสารครบ
2110 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2641 นางสาวกนกพร ปามา 6411022446106 เอกสารครบ
2111 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2642 นางสาว นาตาชา  โสภณาพิกุล 6411022446107 แก้ไข

เอกสาร
1. จิตสาธารณะขาด 1 ช่ัวโมง  2. ส าเนาใบมรณบัตร
ขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2112 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2643 นางสาว ธัญรดา  ตะเภาพงษ์ 6411022446108 เอกสารครบ  
2113 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2644 นางสาว นันทิยา  แคล่วคล่อง 6411022446110 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่กรอกท่ีอยู่ของมารดา  2. จิตอาสาขาด
 33 ช่ัวโมง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2114 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2645 นางสาวการะเกตุ ตรีวงค์ 6411022446112 เอกสารครบ  
2115 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2646 นางสาว สรินธรณ์  ด าฤทธ์ิ 6411022446114 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2116 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2647 นางสาว อรรจน์ธิดา  ผดุงยาม 6411022446115 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 มีรอยขีดฆ่า ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2117 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2648 นางสาว วิชญาดา  กอวิไล 6411022446116 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดจิตอาสา 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2118 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2649 นางสาว มะลิวัลย์  จ านงค์กุล 6411022446117 แก้ไข
เอกสาร

1. ส าเนาใบมรณบัตรขาดลงลายมือช่ือรับรองส าเนา  2.
 ส่งใบวุฒิบัตรใหม่  3. ขอหนังสือรับรองรายได้ของ
มารดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2119 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2650 นาย ฤทธิราช  เกตุทอง 6411022446118 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

2120 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2651 นางสาว วริศรา  น้อยผา 6411022446119 เอกสารครบ
2121 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2652 นางสาว สุกัญญารัตน์  วรธิพรหมมา 6411022446125 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2122 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2653 นางสาว สุพรรษา  จ าเริญผล 6411022446126 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกข้อมูลของบิดา ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2123 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2654 นางสาว อัมภาภรณ์  แซ่ฟุ้ง 6411022446127 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2124 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2655 นางสาว ภุมรินทร์  เกิดด้วง 6411022446128 เอกสารครบ
2125 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2656 นางสาว รัตนาพร  บัวพันธ์ 6411022446129 เอกสารครบ
2126 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2657 นาย วศิน  บุญพรหม 6411022446130 แก้ไข

เอกสาร
1. บัตรประชาชนของมารดาหมดอายุ ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2127 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2658 นางสาว กชพร  รุ่มรวย 6411022446131 เอกสารครบ  
2128 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2659 นาย ธวัชชัย  มณี 6411022446133 แก้ไข

เอกสาร
1. บัตรประชาชนของบิดาหมดอายุ  2. บัตรประชาชน
ของมารดาวันหมดอายุไม่ชัดเจน (ส่งใหม่)

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2129 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2660 นางสาว ธิญาดา  มาลี 6411022446134 เอกสารครบ  
2130 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2661 นาย จิรยุทธ สุขเเสนทวี   6411022446135 เอกสารครบ
2131 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2662 นางสาว กัญญาภัทร  ม่ันคง 6411022446136 เอกสารครบ  
2132 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2663 นางสาว อารีรัตน์  ทินวงษ์สวย 6411022446140 เอกสารครบ
2133 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2664 นางสาวกุลณัฐ เซ็ม 6411022446141 เอกสารครบ
2134 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2665 นางสาวเนตรนภา ลอยมา 6411022446142 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2135 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2666 นางสาวกัญชลีภรณ์ ทศศิลา 6411022446143 แก้ไข

เอกสาร
1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกท่ีท างานของนักศึกษา  2. ส่ง
ส าเนาบัตรผู้รับรองรายได้ใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ล าดับท่ีเอกสาร ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะเอกสาร: รายการแก้ไขเอกสาร

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

2136 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2667 นางสาวสุภาวิตา อรรควงษ์ 6411022446145 แก้ไข
เอกสาร

1. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของบิดาใหม่  2. จิตอาสา
ขาด 34 ช่ัวโมง  3. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกสถานท่ี
ท างานของนักศึกษา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2137 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2668 นางสาวเอมิกา เทพบุรี 6411022446146 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาด กยศ.102 รับรองรายได้ครอบครัว และเอกสาร
ของผู้รับรองฯ

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2138 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง หัวหิน DSL. 2669 นางสาวชนกานต์ เถนว้อง 6411022446147 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดจิตอาสา 36 ช่ัวโมง ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2139 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL. 2670 นายนิรวิทธ์ สุขใส 6311029721011 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการกิจกรรมท่ีนักศึกษาท าและรูปภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผู้รับรองกิจกรรม  2. ส่งวุฒิบัตร 
E-learning ใหม่ เน่ืองจากไม่ชัด

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2140 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL. 2671 นางสาว ศรสวรรค์  ไชยะ 6411029721002 เอกสารครบ
2141 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL. 2672 นางสาว ทิพย์วัลย์  ปลีวิสัย 6411029721005 เอกสารครบ
2142 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL. 2673 นาย ภูธิป  รุยไกรรัตน์ 6411029721009 เอกสารครบ  
2143 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL. 2674 นางสาว จริตา  หวันประรัตน์ 6411029721013 เอกสารครบ  
2144 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL. 2675 นางสาว ปานิศา  เครือสิน 6411029721015 เอกสารครบ
2145 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL. 2676 นางสาว เปรมยุดา  จีนจันทร์ 6411029721022 เอกสารครบ  
2146 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL. 2677 นางสาว กนกวรรณ  จันทร์เกิด 6411029721027 เอกสารครบ
2147 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง DSL. 2678 นาย ภูวินท์  สมยินดี 6411029721032 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ
2148 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2679 นางสาวญาดา  โฆษิวากาญจน์ 6211081721006 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอโครงการจิตสาธารณะทุกกิจกรรม  2. กยศ.102 
ไม่กรอกท่ีอยู่ของบิดา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2149 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2680 นางสาวกชพร  รักษาสัตย์ 6211081721012 แก้ไข
เอกสาร

1. ขอโครงการทุกกิจกรรม ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ
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ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ส าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั นปีท่ี 2-5 ท่ีส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

2150 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2681 นางสาวอรุชา หล้าเก่ 6211081721024 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของ
มารดา  2. ขอโครงการทุกกิจกรรม 3. ส่งส าเนาบัตร
ประชาชนของบิดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2151 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2682 นายธนพล   อุ่นละม้าย 6311081721014 แก้ไข
เอกสาร

1. หน้าท่ี 1 ข้อท่ี 9 ไม่ต้องกรอก  2. ขาดหนังสือรับรอง
เงินเดือนของมารดา  3. ส าเนาใบหย่าขาดลงช่ือรับรอง
ส าเนา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2152 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2683 นาย พิเชษฐ์  สุขมูล 6411081446001 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ยศ.ของผู้รับรองรายได้ไม่ตรงกับส าเนา
บัตรผู้รับรอง  2. ขาดส าเนาบัตรผู้บริจาคโลหิต  3. ขอ
โครงการกิจกรรมทุกกิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2153 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2684 นาย ภคภัค  วรรณพิรุณ 6411081446002 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดเอกสารแนบ ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2154 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2685 นางสาว ภัชภิชา  ยะค าป้อ 6411081446006 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดส าเนาบัตรประชาชน  2. ขอโครงการทุก
กิจกรรมท่ีท า  3. ขอส าเนาบัตรผู้บริจาคโลหิตท่ีระบุ
วันบริจาคโลหิต  4. กยศ.102 ยศของผู้รับรองรายได้
ไม่ตรงกับส าเนาบัตรของผู้รับรอง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2155 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2686 นางสาว ศิริวรรณ  ภูทวี 6411081721001 เอกสารครบ
2156 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2687 นางสาว ณิชกุล  เชื อน่วม 6411081721006 แก้ไข

เอกสาร
1. ขอโครงการท่ีท ากิจกรรมฯ ติดต่อคุณวิยะดา โทร 

02-2445199 วันเวลาราชการ

2157 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2688 นางสาว พัชรพร  ท่วมแก้ว 6411081721010 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของบิดา  2. แก้ไขหนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัว  3. ขอโครงการจิตอาสาทุก
กิจกรรม

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2158 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2689 นาย ปณพัทธ์  อ่อนละมูล 6411081721011 เอกสารครบ
2159 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2690 นางสาว อารยา  เครือวิเสน 6411081721016 เอกสารครบ
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2160 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2691 นางสาว ณัฐฐาภรณ์  เพ็งขันธ์ 6411081721017 เอกสารครบ
2161 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2692 นางสาว ณภาภัช  รอดแป้น 6411081721018 เอกสารครบ
2162 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2693 นาย กิตติ  ธรรมขัน 6411081721032 เอกสารครบ
2163 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2694 นาย สุรดิษ  แคล่วคล่อง 6411081721033 แก้ไข

เอกสาร
1. ขาด กยศ.102  2. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของ
บิดา  3. ส่งส าเนาบัตรประชาชนของมารดาใหม่

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2164 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2695 นายธราดล  อุตระศักด์ิ 6411081721043 แก้ไข
เอกสาร

1. ขาดสลิปเงินเดือนของมารดา  2. กยศ.102 ไม่
กรอกท่ีอยู่ของบิดา  3. ขาดส าเนาบัตรประชาชนของ
นักศึกษา  4. ขาดจิตอาสา

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2165 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2696 นางสาว นันทิชา  ศรีวิชัย 6411081721049 แก้ไข
เอกสาร

1. กยศ.102 ไม่ต้องกรอกข้อมูลของบิดา  3. ขาด
ส าเนาบัตรประชาชนของมารดา  4. ขาดจิตอาสาฉบับ
จริง

ติดต่อคุณวิยะดา โทร 
02-2445199 วันเวลาราชการ

2166 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2697 นาย ณัฐฑศิษย์  อุนออน 6411081721051 เอกสารครบ  
2167 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2698 นายพงษ์ดิษฐ์  หม่ืนสม 6411081721052 เอกสารครบ  
2168 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2699 นางสาวชนนิกานต์  ธนาค า 6411081721054 เอกสารครบ
2169 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ล าปาง DSL. 2700 นายภัคพงศ์ พรมสุข 6411081721055 ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด : ติดต่อคุณวิยะดา โทร 02-2445199 ในวันและเวลาราชการ


