
 

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
แจ้งผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  ให้ติดต่อ

งานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา เพือ่ด าเนินการท าสญัญากู้ยืมเงิน และยืนยันค่าเลา่เรียน  
 

**ภายในวันที่ 23 - 30 สิงหาคม 2560 เท่านั้น** 
หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการท าสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
1. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา อย่างละ 2 ชุด พร้อมลงชื่อรับรองส าเนา 
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง คนในคนหนึ่ง)  

อย่างละ 2 ชุด พร้อมลงชื่อรับรองส าเนาด้วยลายมือของเจ้าของเอกสารเท่านั้น ** 
3. ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ านวน 4 ชุด พร้อมลงชื่อรับรองส าเนา (นักศึกษาท่ียังไม่ได้เปิดบัญชีกรุงไทย สามารถ

รับเอกสารส าหรับเปิดบัญชีได้ที่งานกองทุนฯ ชั้น 4  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
 

รายชื่อผู้กูร้ายเก่าย้ายสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร (ระดับปริญญาตรี) ครั้งที ่1 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
1 นางสาวอมรรัตน์ ชนะการี 
2 นางสาวหนึ่งฤทัย รุ่งแจ้ง 
3 นางสาวจิตตราวดี สุยะสา 
4 นางสาวนุชจรีย์ รักกมล 
5 นายสุวิทย์ ถาอูม 
6 นางสาวสิริยาภรณ์ เวฬุวนารักษ์ 
7 นายชวดล เช้ือตาเคน 
8 นายอาดือนัน หะมะ 
9 นายธีระพล โพธิไชยหล้า 
10 นางสาวอภิญญา พบขุนทด 
11 นางสาวศศินา โกศลเสริม 
12 นางสาวสาธิมา นางวงศ์ 
13 นายณัฐพงศ์ เมธาวัชรีกุล 



รายชื่อผู้กู้รายรายใหม่ที่ได้รับการจัดสรร (ระดับปริญญาตรี) ครั้งที่ 1 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ล าดับ ชื่อ – สกุล 
1 นายกฤษฎิ์ นาคล าภา 29 นางสาวอัชรี เบ็ญมาศ 
2 นายสหรัฐ นามพิมูล 30 นางสาวอทิตยา ลาริมาตย์ 
3 นางสาวทิพพาวรรณ พวงพันธ์ 31 นายนันทวัฒน์ ดอนหา 
4 นายอัคคเดชา สงวนพานิช 32 นายปพนธนัย พิลาสุข 
5 นางสาวศศิภา เสมาฉิม 33 นายปริวัตร กันยานุช 
6 นายเชิดชัย แจ่มในจิตต์ 34 นายคงพันธุ์ ศรีบูรพา 
7 นางสาวจิตรา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 35 นายนันทรักษ์ พรหมประทานกิจ 
8 นายวิบูลย์นันท์ สุขส าอางค์ 36 นายสิรวิชญ์ สว่างกุล 
9 นางสาววารุณี สุขเกษม 37 นายพีระวัฒน์ ไม้กร่าง 
10 นายวัฒนา สมเครือ 38 นายณัฐวุฒิ รอดสิน 
11 นายพงศกร ทองเทศ 39 นางสาวจิราพร เอี่ยมรักษา 
12 นางสาวธนารักษ์ หาสุข 40 นางสาวณัฐนันท์ ปรัชญ์ลักษณ์ 
13 นางสาวนิรชา ภาคโพธิ์ทอง 41 นางสาวอรอนงค์ นาคสอิ้ง 
14 นางสาวสุพรรษา คุ้มทรัพย์ 42 นางสาวพัชธิดา จินกระวี 
15 นางสาวอมรรัตน์ ปัจฉิมมา 43 นางสาวกวินทรา คุ้มกุมาร 
16 นายอนุพงษ์ รอดพลอย 44 นางสาวอาซียะห์ ยุนุ 
17 นางสาวณัฐดาพร ภูสุข 45 นายจักริน เจนวาริน 
18 นางสาวณัฐกานต์ เพชรภู่ 46 นายคชภัค ชวลิตทีปกร 
19 นายเกริกเกียรติ พิมพ์ประชา 47 นายอลงกรณ์ จันทร์วิทิตย์ 
20 นายธนภัทร สาทข า 48 นางสาวนันทกานต์ กลิ่นระรื่น 
21 นายอิทธิพล ไกรแก้ว 49 นายจีรวัฒน์ ไชยศักดิ์ 
22 นางสาวบุณยนุช ลีนา 50 นายศิริโยธิน ผลผดุงเจริญ 
23 นางสาวอารียา ฉัตรอักษรานนท์ 51 นางสาวกรกนก ล้ าเลิศ 
24 นายโนริด มุ่งมี 52 นางสาวปิยมาศ โตใต้ 
25 นางสาวสุกุลยา ศุภนาม 53 นายสหชาติ ดัดพันธ์ 
26 นายสิงห์ทอง สาธร 54 นางสาวกัญชพร หริ่มฉ่ า 
27 นายกีรติ วรรณพงษ์ 55 นายชยธร ผุดผาด 
28 นางสาวสุทธิดา สะท้านอาจ 56 นางสาวเทียมสร้อย กาละสิรัมย์ 



 

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
แจ้งผู้กู้รายใหม่ ระดับ ปวช. ที่มีรายชื่อดังต่อไปน้ี  ให้ติดต่องานกองทุนฯ ช้ัน 4 อาคารกิจการ

นักศึกษา เพื่อด าเนินการท าสญัญากู้ยืมเงิน และยืนยันค่าเล่าเรียน  
 

**ภายในวันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2560 เท่านั้น** 
หากพ้นจากนี้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560 

 

 

 เอกสารที่ต้องเตรียมในการท าสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
1. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา อย่างละ 2 ชุด พร้อมเซ็นรับรองส าเนา 
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน อย่างละ 2 ชุด (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

คนในคนหนึ่ง) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาด้วยลายมือของเจ้าของเอกสารเท่านั้น ** 
3. ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ านวน 4 ชุด (นักศึกษาท่ียังไม่ได้เปิดบัญชีกรุงไทย สามารถรับเอกสาร

ส าหรับเปิดบัญชีได้ที่งานกองทุนฯ ชั้น 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ล าดับ ชื่อ – สกุล 
1 นายนพพล ไกรฤกษ์ 12 นายวิทวัส มากดี 
2 นายกรพนา เรืองพันธ์ 13 นายรัญชน์ ประพันธ์ศิริ 
3 นายเอกภาพ ประสาทพร 14 นายธนกฤต ไชยสอน 
4 เด็กชายธารนที เฟื่องฟุ้ง 15 นายปัณณธร แสงเงิน 
5 นางสาวชลธิรา โพธิ์วัฒนชัย 16 นายนฤดล รื่นฤดี 
6 นางสาวพนิตา โสมภีร์ 17 นางสาวกัลยกร มีแสงเงิน 
7 นายพันธุ์ธัช มนทอง 18 นางสาววิยดา โคตรภูเขียว 
8 นางสาวหทัยกานต์ ศรีสวัสดิ์ 19 นางสาวสุรัสวดี เปรมใจ 
9 นายนัฐ ปานเพชร 20 นายกิตติพศ ปุ่มเพชร 
10 นายศักดิ์ระพี ผิวข า 21 นางสาวสาธิดา พลับพาชัย 
11 นายไอศวรรย์ ราษฎร์นอก 22 นายสมเกียรติ ช่วยชู 



 


