
เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

62/0001 626101400002 ลลิตา  ซาอุรัมย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0002 620608400010 วนิชสรา  ทองสา (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,260.00 26,740.00        

62/0003 610608403612 ขวัญใจ  ใหญ$กล-า (นางสาว) 10 ติดต$อกองทุนฯ(รายได-เกิน) สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ไม$อนุมัติ ไม$เข-า ไม$อนุมัติ

62/0004 626101400015 ตะวันฉาย  ยินดีรัมย� (นางสาว) 10 ทบบ.ปชช(บิดา)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กุ-

62/0005 626101400013 ดวงชีวัน  เทียมเลิศ (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0006 620306400064 สโรชา  สําราญพันธ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,150.00 36,850.00        

62/0007 626101400006 อภิวัฒน�  สมอ$อน (นาย) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0008 620607400022 บุศราคัม  ศรีคุณ (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0009 620608400130 ณัฐธิดา   ธรรมชาติ (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,760.00 35,240.00        

62/0010 620104400122 สร-อยสุดา  จันทร�สิงห� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,770.00 30,230.00        

62/0011 626101400058 ณัฐณิชา   รับพร (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0012 600105483943 นัยสันต�  เชิดแสง (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,960.00 30,040.00        

62/0013 620607400111 ดรุณี  แซ$อุย (นางสาว) 10 ทบบ.+ปชช.(ผู-ปกครอง)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กุ-

62/0014 620607400167 ปวรนันท�  แสนสงค� (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 9,650.00 50,350.00        

62/0015 620101400280 อรยา  โกทัน (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 16,170.00 43,830.00        

62/0016 620101400269 สุจิตรา  จันเรือง (นางสาว) 10 ทบบ.+ปชช(นศ.,บิดา,มารดา)/กยศ.102/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กุ-

62/0017 620608400033 ศุภิสรา  วงษ�ผักเบี้ย (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 31,260.00 28,740.00        

62/0018 620607400162 พรรณวรินทร�  คงศิลา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งลาออก pr เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0019 620607400154 ช$อฟNา  หมู$หัวนา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0020 620901400261 สหัสวรรษ  พรมณี (นาย) 10 ทบบ.(นศ.,มารดา)/ปชช.(มารดา)/กยศ.102/รูปบ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กุ-

62/0021 620607400257 เจนณรงค�  ประทูมพงษ� (นาย) 10 วุฒิการศึกษา ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0022 620608400255 กลมภัทร  สีทน (นางสาว) 10 รูปนศ./ทบบ+ปชช(นศ.,ผู-ปกครอง)/กยศ.102/แผนที่บ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 กรุณายื่นกู- ลักษณะที่ 1 ไม$เข-า รอยื่นกู-

62/0023 626101400014 นงนภัส  บัวศรี (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0024 620101400375 ธนวันต�  ใจบุญ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 41,330.00        

62/0025 626101400054 อาทิตยา  อุปฮาต (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0026 626101400266 รณกฤต  ท$าหาญ (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,720.00 22,280.00        

62/0027 626101400271 พลอยไพริน  ยงยุทธ (นางสาว) 55 วุฒิการศึกษา/จิตอาสา พรทิพย�  โสวรรณี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ลาออก ไม$เข-า ลาออก

62/0028 620308400270 ศศิธร  หลักทองคํา (นางสาว) 10 กยศ.102/แผนที่บ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา พรทิพย�  โสวรรณี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 รักษาสถานภาพ ไม$เข-า ไม$กู-

62/0029 620101400268 พรประภา  แสนจันทร� (นางสาว) 10 บัตรข-าราชการ/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา พรทิพย�  โสวรรณี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0030 620801400272 ฟารีดา  บาเร็ม (นางสาว) 10 ทบบ.+ปชช.(มารดา)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา พรทิพย�  โสวรรณี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0031 620305400551 วรกานต�  แก-วพิกุลชัยรัตน� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0032 620104400548 จิรดา  โธชนบท (นางสาว) 10 ทบบ.+ปชช.(นศ.,บิดา)/แผนที่บ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 แจ-งว$าจะลาออก ไม$เข-า ไม$กู-

62/0033 620607400523 วรรณนิภา  ราชตรี (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0034 620607400533 นริศรา  สุวรรณมาโจ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 2,150.00 57,850.00        

62/0035 626101400524 พัชราภรณ�  ผาเขาบวช (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0036 620607400525 สิรีธร  วังอุปQดชา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 2,150.00 57,850.00        

62/0037 626101400259 ปริณดา  โพธิ์ศรี (นางสาว) 55 ทบบ.+ปชช.(นศ.,บิดา,มารดา)/กยศ.102/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ลาออก ไม$เข-า ลาออก

62/0038 620101400278 เบญญาภา  สุกใส (นางสาว) 10 วุฒิการศึกษา/จิตอาสา สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นผิด หลักสูตร ไม$เข-า แจ-งลาออก

62/0039 620607400218 ธวัชชัย  ชาแฮ (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 5,650.00 54,350.00        

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

หนา้ที� 1



เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0040 626101400034 พิยะดา  เทียบภา (นางสาว) 10 ทบบ.+ปชช.(บิดา,มารดา)/แผนที่บ-าน/วุฒิการศึกา/จิตอาสา พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0041 620607400109 ป!ยะดา  ปQญญภา (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0042 620607400114 วิภารัตน�  สืบม$วงไทย (นางสาว) 10 วุฒิการศึกษา/จิตอาสา พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0043 620607400108 นันทวัน  เทิบทิพย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0044 620410400086 ภาณุวัฒน�  สายคูณ (นาย) 10 วุฒิการศึกษา/จิตอาสา บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0045 626101400632 สุพิชญา  แสงศรี (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0046 620607400636 ปริญญา   ใจสุระ (นาย) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 9,650.00 50,350.00        

62/0047 620607400621 สุดารัตน�  ไชยภักดิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 9,650.00 50,350.00        

62/0048 620101400241 อิสริยา  สุไลมาน (นางสาว) 55 วุฒิการศึกษา สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ลาออก ไม$เข-า ลาออก

62/0049 620306400316 มาริสา  ทับคํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,150.00 47,850.00        

62/0050 626101400305 ธนัชพร  รัตนะมงคลกุล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,870.00 33,130.00        

62/0051 626101400682 วิภาวี  สมาน (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0052 620501400125 อภิสิทธิ์  แสงทองอร$าม (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 5 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,390.00 46,610.00        

62/0053 620607400612 พิราวรรณ  เพชรแก-ว (นางสาว) 10 วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 กรุณายื่นกู- ลักษณะที่ 1 ไม$เข-า รอยื่นกู-

62/0054 620604400623 พนาวัน  แม$นทอง (นาย) 10 วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 กรุณายื่นกู- ลักษณะที่ 2 ไม$เข-า รอยื่นกู-

62/0055 620304400622 รชภัค  รังษี (นาย) 10 ทบบ.+ปชช.(มารดา)/กยศ.103/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 กรุณายื่นกู- ลักษณะที่ 1 ไม$เข-า รอยื่นกู-

62/0056 620304400637 นริสรา  กระแสเทพ (นางสาว) 10 ทบบ.(นศ.) ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0057 626101400557 น้ําทิพย�  แอนดริส (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0058 620607400474 พลอยไพลิน  หล-าม$วง (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0059 620410400462 ประพันธ�  พรมเสน (นาย) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,890.00 32,110.00        

62/0060 620607400335 สายทิพย�  เสทพงษ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,190.00 40,810.00        

62/0061 620607400385 เนตรนภา  นิลไสล (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ได-ทุนมหาวิทยาลัย ไม$เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เซ็นใบยกเลิก

62/0062 620607400384 ขนิษฐา  คุณทะวงษ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0063 620608400336 สุพาณี  พ$วงก-อน (นางสาว) 10 ติดต$อกองทุนฯ(รายได-เกิน) พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ไม$อนุมัติ ไม$เข-า ไม$อนุมัติ

62/0064 620607400166 วริษฐา  ธนบัตร (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0065 620200400485 สิริเชษฐ�  นิธิโรจน�ชลากร (นาย) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,310.00 38,690.00        

62/0066 625601400719 พิชญ�สินี  มูหะมัดอารี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,210.00 33,790.00        

62/0067 620801400687 เมฆขลา  คนคล$อง (นางสาว) 10 เอกสารครบ กนกพร  มงคลวัย ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,130.00 22,870.00        

62/0068 626101400811 อนุธิดา  ดวงแก-ว (นางสาว) 10 ปชช.(มารดา)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา พรทิพย�  โสวรรณี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งลาออก pr ไม$เข-า รอเอกสารสําคัญ/กรอบ

62/0069 620104400806 พชรพรรณ  ชื่นสวัสดิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 34,070.00 15,930.00        

62/0070 620104400807 เกวลิน  นพรัตน� (นางสาว) 52 ทบบ.(นศ.+บิดา)/ปชช.(บิดา)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ขาดการติดต$อ ไม$เข-า ไม$กู-

62/0071 620107400745 ปภาวีร�  พรหมเทศน� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0072 610104400823 เบญจวรรณ  พัสกุล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 28,720.00 21,280.00        

62/0073 620101400829 ณัฐธิกา  ลาวเพ็ชร (นางสาว) 10 ทบบ.+ปชช.(นศ.)/รูปบ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0074 620101400824 ปQทมาวดี  หมุนแทน (นางสาว) 10 รูปบ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0075 620101400830 กุลณัฐ  ลาวเพ็ชร (นางสาว) 10 ทบบ.+ปชช.(นศ.)/รูปบ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0076 620102400774 สุรศักดิ์  อินคง (นาย) 10 ลงชื่อ(ใบสัมภาษณ�+แบบขอกู-)/ทบบ.+ปชช.(นศ.,บิดา,มารดา)/กยศ.103/รูปบ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ภัคชิสา  ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0077 620304400822 อังคณา  คงกําเหนิด (นางสาว) 10 เอกสารครบ ภัคชิสา  ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 1,650.00 68,350.00        

62/0078 620101400831 กชมน  ด-วงหมุน (นางสาว) 10 รูปบ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า ไม$กู-
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0079 620102400827 ปรียา  ฝQนฝา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0080 620306400724 นันท�นภัส  เพชรฤทธิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ภัคชิสา  ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,150.00 36,850.00        

62/0081 620102400725 รัษฎา  จุลนิน (นางสาว) 10 รูปบ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ภัคชิสา  ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ไม$กู- ใช-ทุน cpall ไม$เข-า ไม$กู-

62/0082 620102400726 อนุสา  ชนะภัย (นางสาว) 10 เอกสารครบ ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0083 620109400625 อภิชญา  ชูสุวรรณ (นางสาว) 10 ทบบ.(นศ.+มารดา)/ปชช.(มารดา)/วุฒิการศึกษา ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ใช-ทุนส$วนตัว ไม$เข-า ไม$กู-

62/0084 620401400911 นิธิตา  ใจเอื้อย (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 16,290.00 53,710.00        

62/0085 626101400760 นาราวดี  ทรัพย�ประเสริฐ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0086 620405400920 วิทวัส  สีขํา (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 17,710.00 52,290.00        

62/0087 620104400956 พัชรพร  คํานึก (นางสาว) 55 วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ลาออก ไม$เข-า ลาออก

62/0088 626101400983 วราภรณ�  จิตบุญ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0089 616101402925 ราซารัส  พันอิน (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,160.00 22,840.00        

62/0090 626101400496 ปภาวี  มูลปาก (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0091 620405400501 สุภาพร  จันทรา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0092 620410400573 มินทฎา  ศิลป[รักษา (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 150 69,850.00        

62/0093 620102400879 พัชรา  จิตต�หมวด (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0094 620405400502 สุดารัตน�  ดวงจันทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0095 620502400306 มนัสวี  แมนุ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 17,970.00 52,030.00        

62/0096 626101400808 สุจิตตา  มิพล (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0097 620607400543 กอบกฤช  ยะสีดา (นาย) 10 ทบบ.(นศ.+บิดา+มารดา)/ปชช.(นศ.+บิดา)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา พรทิพย�  โสวรรณี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ใช-ทุนส$วนตัว ไม$เข-า ไม$กู-

62/0098 620102401060 ศตรัศมี  สังฆยุทธิ์ (นางสาว) 55 วุฒิการศึกษา ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ลาออก ไม$เข-า ลาออก

62/0099 620607400331 สุภนิดา  เซ]าะวิเศษ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,190.00 40,810.00        

62/0100 620608400857 อัจฉรา  หาญลุก (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,260.00 26,740.00        

62/0101 620608400975 พีระพงษ�  บุราณ (นาย) 10 ทบบ.,ปชช.(บิดา+มารดา)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0102 620607400679 ชลธิชา  ทุมทอง (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0103 626101401067 ทวีศักดิ์  เขาไตร (นาย) 10 ทบบ.,ปชช.(บิดา+มารดา)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0104 620607400859 จณิสตา  จั่นเย็น (นางสาว) 10 วุฒิการศึกษา ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0105 620104400860 วิวัฒน�  โพธิ์สา (นาย) 52 ทบบ.(นศ.+บิดา+มารดา)/ปชช.(บิดา+มารดา)/แผนที่บ-าน/รูปบ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ขาดการติดต$อ ไม$เข-า ไม$กู-

62/0106 610104401293 นิรันดร�  แฟงสุวรรณ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 28,720.00 21,280.00        

62/0107 620607400374 ป!ติยา  สวยปาน (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 5,500.00 54,500.00        

62/0108 620404400574 ปริยาภัทร  ชัยวงศ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0109 620607400960 พัสกร  ใจราช (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 9,650.00 50,350.00        

62/0110 620607401009 ธวัลพร  เทอดเกียรติศักดิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 35,610.00 24,390.00        

62/0111 620607401129 อินทร�สุมินตร�  บังศรี (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0112 620607401130 ฟNาใส  มีแสง (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0113 620101400885 มุชิตา  ที่ดี (นางสาว) 55 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ลาออก ไม$เข-า ยกเลิก 06.08.62

62/0114 620607401126 นพรัตน�  มีเลิศ (นาย) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0115 620410401127 จิราพร  เมอมะนา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,890.00 32,110.00        

62/0116 620607400228 ธนรัตน�  พงษ�ศิริสุนทร (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,190.00 40,810.00        

62/0117 620607401164 รัตติยากร  วรกิจ (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0118 626101400662 สุภาวิณี  วาโด (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0119 620404600899 ไชยวรุฒ  จันทร�อุดร (ว$าที่ร-อยตรี) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,050.00 42,950.00        

62/0120 620102401199 นพดนัย  ภิรมจิตร (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0121 590101427204 วัชรพงษ�  โพธิกระสังข� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 28,030.00 31,970.00        

62/0122 620403400549 จีราภรณ�  บุญมี (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0123 620305401224 กฤษฎา  สุขประชา (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 150 69,850.00        

62/0124 620801401048 ขวัญฤดี  ปองไป (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 650 49,350.00        

62/0125 620306400742 รัตติกาล  จิตร�นารี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,150.00 36,850.00        

62/0126 620104400510 ชฎาพร  เเสงอนันต� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0127 610107400513 พัตราภรณ�  สมิงชัย (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,820.00 32,180.00        

62/0128 616101400441 มลนภา  ใจกว-าง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,480.00 26,520.00        

62/0129 626101400658 สุภัสสรา  วาโด (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0130 620101401113 กัญญาพัชร  โพธิ์ทอง (นางสาว) 10 ทบบ.(นศ.)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา/(รายได-เกินติดต$อกองทุนฯร$มเกล-าด$วน) สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 3 ป0 60000 ไม$อนุมัติ ไม$เข-า ไม$อนุมัติ

62/0131 620801400227 ชนิภรณ�  กุลคํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 16,130.00 33,870.00        

62/0132 626101400288 อดิศร  สุขแสง (นาย) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,870.00 33,130.00        

62/0133 620901401245 วิภาภรณ�  ยมพมาศ (นางสาว) 10 รูป(นศ.)/ทบบ.+ปชช.(บิดา,มารดา)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา วรกาญจน�  รองแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยกเลิกการกู- ไม$เข-า ไม$กู-

62/0134 625601401244 สุภาลิน  เณรสง$า (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 60,000.00        

62/0135 610608400155 วัชราภรณ�  กล-าสงคราม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 6,800.00 53,200.00        

62/0136 620104400544 ชลธิชา  เจ]ะมิน (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0137 620607401308 ชลิตา  ตรีสอน (นางสาว) 10 เอกสารครบ กนกพร  มงคลวัย รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0138 620104401314 อัจฉราพรรณ  คล-ายเพ็ง (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,570.00 19,430.00        

62/0139 620307400490 จักษุพล  เจริญผล (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 37,350.00        

62/0140 626101400055 ทิวาพร  เตชะปQญโญกุล (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0141 626101400004 สหศวรรษ  ชิดปลัด (นาย) 10 ทบบ.+ปชช.(มารดา)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0142 626101400008 พัชรา  คิดรัมย� (นางสาว) 10 ทบบ.(นศ.+บิดา+มารดา)/วุฒิการศึกษา บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นผิด หลักสูตร (แจ-งลาออก) ไม$เข-า แจ-งลาออก

62/0143 620503401166 เพชฐ�รวีค�  บุญญาเดชขจร (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,510.00 47,490.00        

62/0144 620607401043 เฟ̂_องลดา  ญาติโสม (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0145 620607401071 กังสดา  สุนาคราช (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0146 620607401163 บุษราคัม  มีด-วง (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 2,150.00 57,850.00        

62/0147 620608400192 อภิญญา  จันคีรี (นางสาว) 55 วุฒิการศึกษา สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ลาออก ไม$เข-า ยกเลิกอนุมัติ 25.06.62

62/0148 620801400894 ทิพวรรณ  ชังชั่ว (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0149 620306400743 นเรศ  ผ$องใส (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,650.00 45,350.00        

62/0150 620607400744 ทัตพิชา  นุดมะหมัด (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0151 610607401673 อัญชิสา  กิ่งสิวงษ� (นางสาว) 10 ติดต$อกองทุนฯ(รายได-เกิน) สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ไม$อนุมัติ ไม$เข-า ไม$อนุมัติ

62/0152 600901483988 รุจิกร  รุจิพงศ�ไพร (นาย) 10 นส.รับรองเงินเดือนมารดา(รายได-เกิน)/แผนที่บ-าน/จิตอาสา สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ไม$อนุมัติ ไม$เข-า ไม$อนุมัติ

62/0153 626101401062 กัญญารัตน�  โต]ะสะฮะ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0154 626101400639 กานดา  ตุ$มเด$น (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0155 626101401061 กัญพูล  ศิริพิบูลย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0156 620305401382 รมิตา  สายนาค (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        
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 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0157 626101401161 สุธิดา  แสนกล-า (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0158 620102401219 ไอลดา  หวังพิทักษ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0159 620101401143 ชไมพร  ทองทิพย� (นางสาว) 10 กยศ.103/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา พรทิพย�  โสวรรณี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งลาออก pr ไม$เข-า แจ-งลาออก

62/0160 620109401342 รัตนา  สง$าแดน (นางสาว) 10 ทบบ.(บิดา)/ปชช.(นศ.+บิดา)/แผนที่บ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 กรุณายื่นกู- ลักษณะที่ 1 เข-า รอยื่นกู-

62/0161 626101401207 เสาวณีย�  แปดด$านจาก (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0162 626101400103 กฤษณา  มาบัว (นางสาว) 10 ทบบ.(นศ.)/รูปบ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา จุฑามาศ  งามฉวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0163 620401400931 พรทิพย�  จันทร�งาม (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0164 620607400284 สุนิสรา  พลอยปQทมวิชิต (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,190.00 40,810.00        

62/0165 620607400371 วิมลฉัตร  จันทวิมล (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 5,500.00 54,500.00        

62/0166 625601401133 กีรติ  สัมพัทธ�ตระกูล (นาย) 10 slip เงินเดือน(มารดา)/กยศ.103 สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 กรุณายื่นกู- ลักษณะที่ 1 ไม$เข-า แจ-งลาออก

62/0167 620607401266 เนรัญชลา  พุฒนวล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0168 626101400921 สิรินาฏ  ทวีพูน (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0169 626101400799 กิตติยาภรณ�  วัฒนประดิษฐ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0170 610101403117 นาลิตา  โต]ะพ$อ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,740.00 38,260.00        

62/0171 620410400355 อัจจิมา   ชนูดหอม (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,890.00 32,110.00        

62/0172 620309400354 ภาวดี  เล็กรังสรรค� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,490.00 26,510.00        

62/0173 626501400752 อรนลิน  มัจฉาเวช (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,390.00 26,610.00        

62/0174 620107401246 ธนชัย  นุชนาบี (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0175 626101400209 ธีรดนย�  ศิริจรรยา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,870.00 33,130.00        

62/0176 620104400595 อมรรัตน�  ลูกน้ําเพชร (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 60,000.00        

62/0177 620607401162 รันย�ดาวรรณ  จันกอ (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0178 620902400148 กิติพงศ�  จcายเจริญ (นาย) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0179 620104401041 นิติยา  แก-วใส (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ไม$กู- ใช-ทุน cpall ไม$เข-า ไม$กู-

62/0180 625601400680 ชลธิชา  คนิสาร (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,210.00 23,790.00        

62/0181 620607401081 โรจนศักดิ์  วิวัน (นาย) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0182 620702400252 เจษฎา  กมลดิลก (นาย) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,710.00 50,290.00        

62/0183 626101400263 ณัฐติยา  ฝอยทอง (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0184 620607400469 ชุติมณฑน�  ราชสีห� (นางสาว) 55 ลงชื่อ(ใบสัมภาษณ�+แบบขอกู-)/ทบบ.+ปชช+รูป(นศ.)/ทบบ.มารดา/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ลาออก ไม$เข-า ลาออก

62/0185 620102401218 ศิริพร  คงทิพย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0186 620104400539 ปาริฉัตร  ทองสาย (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ไม$กู- ใช-ทุน cpall ไม$เข-า ไม$กู-

62/0187 620702400251 ธาราดล  มงคล (นาย) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,710.00 50,290.00        

62/0188 620102400618 เนื้อทอง  คุมโสระ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0189 620104401282 อังคณา  ชุมจันทร� (นางสาว) 52 ลงชื่อ(ใบสัมภาษณ�+แบบขอกู-(ใหม$))/ทบบ.+ปชช.(นศ.)/วุฒิการศึกษา ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ขาดการติดต$อ ไม$เข-า ไม$กู-

62/0190 626101400477 ธันย�ชนก  ถนอมนวล (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0191 620308400163 เบญจมาภรณ�  มีชม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,650.00 22,350.00        

62/0192 620107401259 อรัญญา  มีสม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 14,610.00 45,390.00        

62/0193 620901400727 ปาณิศรา  สุขเกษม (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,370.00 42,630.00        

62/0194 620607401388 ชฎามณี  ขําเกื้อ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0195 621001401468 ชัญญานุช  คํามงคล (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรรณชนก  จอมราชคม ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        
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รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
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 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0196 620607400936 ภาวิณี  วงศ�กล-า (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0197 620405400069 บุษบา  ครูลอง (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 35,570.00 34,430.00        

62/0198 620410401157 วรวุฒิ  รุ$งคํา (นาย) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,890.00 32,110.00        

62/0199 626101400283 อภิชญา  จันทร�พุ$ม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,870.00 33,130.00        

62/0200 626101400287 ณัฐวรรณ  ฮิงสาหัส (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 34,370.00 25,630.00        

62/0201 620104401324 นริศรา  สังเสวี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 31,330.00        

62/0202 620608400835 อลีฟ   เจ]ะแน (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,760.00 35,240.00        

62/0203 606101483015 ญาณกร  สุวรรณมงคล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,820.00 23,180.00        

62/0204 620401400903 สุธิดาพร  จันทปาขาว (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0205 620702401432 ปริญญา  ยุวบุตร (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0206 621001401471 ดวงกมล  แกล-วกล-า (นางสาว) 10 เอกสารครบ วิภาลักษณ�  กรอบแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0207 620104400535 กฤษดา  มลิซ-อน (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0208 620304401563 กวีณา  ดีสะเมาะห� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,150.00 45,850.00        

62/0209 620801401326 ปวันดา   วรรณโกษิตย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0210 626101400329 สุมิตรา  ชาตินักรบ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,870.00 33,130.00        

62/0211 626101401611 ธัญชนก  ปQนสกูล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,230.00 23,770.00        

62/0212 620101400667 อริสรา  คงชู (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 41,330.00        

62/0213 620305401347 พิชญา  บริจาค (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 4,150.00 65,850.00        

62/0214 626101400759 วิมลรัตน�  ธันวาเทียม (นางสาว) 10 ทบบ.(นศ.)/วุฒิการศึกษา/ติดต$อกองทุนฯ(รายได-เกิน) ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 ไม$อนุมัติ ไม$เข-า ไม$อนุมัติ

62/0215 620607401412 ปQทมพร   อินคุ-ม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0216 620403401764 จักรินทร�  กําไรศิลป[ (นาย) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0217 620801401671 จิราภา  ลอยดารา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0218 626101400175 กิตติพงษ�  วงค�ตาพรม (นาย) 10 ทบบ.(นศ.)/วุฒิการศึกษา จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0219 626101400137 กรรณิกา  ศรีรักษ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0220 620104401803 ภูมรินทร�  ศรีสร (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 31,330.00        

62/0221 620305401427 ชาญเชษฐ  ดีสุข (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0222 620306400349 ประไพรรัตน�  ดีบาง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,650.00 45,350.00        

62/0223 600305484954 พลพจน�  เขียวกลม (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,860.00 32,140.00        

62/0224 620901400304 ชัชพงศ�  ชายวงศ� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 16,370.00 53,630.00        

62/0225 621001401472 นิตยา  นรินทร (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0226 620502401586 วัชรินทร�รัตน�  โรจนพร (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 20,470.00 49,530.00        

62/0227 620608400199 อมรรัตน�  กลิ่นสุมาลี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,260.00 37,740.00        

62/0228 590107427187 ชลารักษ�  คูนา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 34,320.00 25,680.00        

62/0229 620607401302 สุปรียา  สุดวิลัย (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 5,650.00 54,350.00        

62/0230 620306400499 ภัคจีรา  นิลเพ็ชร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,650.00 45,350.00        

62/0231 620104400498 กุสุมา  พานพระ  (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0232 620604400230 วุฒิชัย  เยาว�ดํา (นาย) 10 เอกสารครบ ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 1,650.00 68,350.00        

62/0233 626101400915 ยุสรินทร�  อับดลสอมะ (นาย) 10 ลงชื่อ(ใบสัมภาษณ�)/กยศ.102/กยศ.103/วุฒิการศึกษา กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0234 616101403888 นภัทร  สุทธิประภา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,240.00 26,760.00        
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0235 620607400224 อนุรักษ�  มากสุข (นาย) 55 ปชช.(ผู-ปกครอง) ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ลาออก ไม$เข-า ยกเลิกอนุมัติ 31.05.62

62/0236 620410400470 มานิตา  บุตรสูงเนิน (นางสาว) 55 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,890.00 32,110.00        

62/0237 620607400875 วัชรมงคล  ทองโอ (นาย) 10 เอกสารครบ ภัคชิสา  ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0238 620901401069 ภาณุวัฒน�  กาเยาว� (นาย) 10 เอกสารครบ ภัคชิสา  ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,870.00 46,130.00        

62/0239 620410401517 ณิชากานต�  เชิดชัยศรีพงศ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,390.00 40,610.00        

62/0240 625601401577 รัญชิดา  ต$ายหลี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,210.00 33,790.00        

62/0241 620107401802 สิทธิศักดิ์  สงวนสุข (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0242 626101401723 สิรภพ  บุญโชติ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0243 596101425750 สุปรียา  แสงเทศ (นางสาว) 11 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นผิด คณะ (ไม$รับ) ไม$เข-า รอแก-ไขยื่นกู-

62/0244 620305401287 นภัทร  มูหะหมัดตาเฮต (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,550.00 39,450.00        

62/0245 626101400024 พรทิตา  ยาไธสง (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$กู- pr เข-า ไม$กู-

62/0246 626101401407 กาญจนา  ประแดง (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0247 620102401813 นัทชา  แก-วโท (นางสาว) 55 ทบบ.(นศ.) ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ลาออก ไม$เข-า ยกเลิกอนุมัติ 28.05.62

62/0248 620902400596 ปวีณรัฐ  วิจิตร (นาย) 10 ลงชื่อ(ใบสัมภาษณ�)/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ภัคชิสา  ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0249 620102400293 มาตา  ขิกขํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 1,000.00 49,000.00        

62/0250 626101400046 กฤตยา  กวดไธสง (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0251 626101401782 ซารีญา  และซัน (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฝdายรับสมัคร รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0252 620102401775 อลิษา   ประยูรคํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,130.00 22,870.00        

62/0253 626101400347 นริสรา  หีมเห็ม (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0254 620607400981 วรินธร  ยังปากน้ํา (นาย) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 5,650.00 54,350.00        

62/0255 620107400770 ณัฐวิทย�  จําปาสุข (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0256 620107401258 โสภาพรรณ  มูลสวัสดิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 14,610.00 45,390.00        

62/0257 620107401260 ณัฐภัณฑ�  โรจนธรรมฤทธิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 14,610.00 45,390.00        

62/0258 610101403700 ชไมพร  มอและ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 4,200.00 55,800.00        

62/0259 620607401153 ปนัสยา  ไทยพิทักษ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0260 620406401757 ธนากร  ภูมิประสาท (นาย) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0261 620107401883 ณัฐริกา  ริดหมัด (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0262 620102401771 ปนัดดา  พรลุชะ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0263 620403400176 วิศวะ  จู-อี้ (นาย) 10 เอกสารครบ กนกพร  มงคลวัย รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,890.00 43,110.00        

62/0264 625601401582 มลฑาทิพย�  แสนมะโน (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,710.00 32,290.00        

62/0265 620406400925 ไตรสิทธิ์  วรกิตต�ทองอูc (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,810.00 43,190.00        

62/0266 626101401804 เกศรินทร�  ศรีวรสาร (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน pr ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0267 590305427563 วชรวีร�  อิสสระกุล (นาย) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 28,020.00 41,980.00        

62/0268 621001401481 ลักษ�คณา  จันคํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0269 620403401489 พันธกาณต�  สีดํา (นาย) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 3,150.00 66,850.00        

62/0270 620607401210 ขจีวรรณ�  ผอมเกื้อ (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0271 620406400787 ลิน$า  เม$งเอียด (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 35,310.00 34,690.00        

62/0272 626101400977 กรณ�ดนัย  แหละหีม (นาย) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0273 626101400198 กฤษฏา  ขาวสุด (นาย) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0274 621001401485 ศิรินากร  นาคนชม (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0275 621001401487 อารียา  ทองวิจิตร (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0276 620404401755 ธีรดนย�  จันทะดวง (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 14,605.00 55,395.00        

62/0277 620607400262 จันทร�เพ็ญ  ภูเอิบ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0278 621001401466 จิราภรณ�  พุทธจักร (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0279 626101401239 อธิวัฒน�  ข-อทอง (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0280 626101400011 ญาณิศา  สอนใจ (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,870.00 33,130.00        

62/0281 620305400075 แพรวนภา   ชาตินาฝาย (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 150 69,850.00        

62/0282 626101401057 รอกีหย]ะ  มั่นคง (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,190.00 22,810.00        

62/0283 620405402028 ป0ยวรรณ  ปลอดปล$อง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,390.00 45,610.00        

62/0284 621001401488 อินทิรา  ทานาม (นางสาว) 10 ทบบ.(บิดา) สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0285 620607400104 จุฑามณี  เหล็กโคกสูง (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0286 626101400339 กัญญาณัฐ  แววคุ-ม (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,870.00 33,130.00        

62/0287 620102401335 สุพิชชา  ศรีพาคํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0288 621001401483 วิภาดา  วุฒิธีรศักดิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0289 620608401735 ณัฐริณี  นุ$นนาแซง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,760.00 35,240.00        

62/0290 620107402076 ศุภโชค  ม$วงพรวน (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0291 620107401367 จิราภรณ�  อร$ามเรือง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 14,130.00 45,870.00        

62/0292 626101400619 ลภัส  นิลาพันธ� (นาย) 10 เอกสารครบ วรรณชนก  จอมราชคม ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0293 626101402072 อัญชิสา  ศิริพานิช (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0294 620104401748 นัฏพร  ฉันธิกุล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 31,330.00        

62/0295 626101401955 หรรษมน  บัวลม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 32,730.00 27,270.00        

62/0296 626101401956 รินลินี  คํานนท� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 32,730.00 27,270.00        

62/0297 620607401899 นิรุทธ�  จูเกษม (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,040.00 29,960.00        

62/0298 620305401867 สุวิทย�  นนทา (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 pr แจ-งยกเลิกกู- ได-ทุน kbu เข-า อนุมัติให-กู- ยกเลิก 16.08.62

62/0299 620305401866 ภูชิต  โพธิ์อยู$ (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0300 626101401957 สุภาวิดา   วิเชียรกร (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0301 620607401404 นารา  พุถนนนอก (นางสาว) 10 ลงชื่อ(ใบสัมภาษณ�)/วุฒิการศึกษา ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 กรุณายื่นกู- ลักษณะที่ 1 ไม$เข-า รอยื่นกู-

62/0302 620503401565 ทินกร  โมสิกะ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,510.00 47,490.00        

62/0303 620305401724 ณันฐ�นรี  ทองประดิษฐ� (นางสาว) 55 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ลาออก ไม$เข-า ลาออก

62/0304 620607401521 อนิตศรา  แตงโสภา (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0305 626501400566 สุธิดา   ยุทธิปูน (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 41,890.00 18,110.00        

62/0306 620104401286 นัสรียา  มูหะหมัดตาเฮต (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,570.00 23,430.00        

62/0307 620607400599 กิตติศักดิ์  ดอนไพรกา (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 9,650.00 50,350.00        

62/0308 620607401822 อรุณรัตน�  มาสงค� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,870.00 41,130.00        

62/0309 600501484473 ทิพอาภรณ�  ปฐมนุพงศ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 5 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 4,200.00 65,800.00        

62/0310 621001401476 พงศ�สิริ  จันทะศรี (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0311 621001402155 เจนจิรา  ชีวะผล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0312 621001402168 พนิดา  สุวรรณเรือง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0313 616101400476 ชาลินี  ถิ่นหัวเตย (นางสาว) 10 เอกสารครบ วิภาลักษณ�  กรอบแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 31,340.00 28,660.00        

62/0314 620410400214 เนาว�พงษ�  ศรีวิฑูรย� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,290.00 40,710.00        

62/0315 621001402181 กวินธิดา  ภูแล$นนา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0316 620102401905 สุวนันท�  พุทธังกุโร (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0317 620503402184 ธัญเรศ  นุชนาบี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 31,530.00 38,470.00        

62/0318 620501402210 วิศรุตา  หรรษา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 5 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 25,890.00 44,110.00        

62/0319 620503402182 ณัฐมล  ขุนไม-งาม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,530.00 43,470.00        

62/0320 620107401801 พีระภัทร  พักตร�จันทร� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0321 620604402082 เฟ̂_องฟNา  ภู$เกาะ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,790.00 42,210.00        

62/0322 620102401279 อภิญญา  ใสกมล (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0323 620105401745 สุทธิกาญจน�  ป!ยวัฒนานุกูล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,690.00 35,310.00        

62/0324 626101402006 วีรินทร�   บุญมาเลิศ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0325 620404602203 ไพบูลย�  ลิ้มสงวน (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,050.00 42,950.00        

62/0326 620107402081 อัคคเดช  จิตตนัฎ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0327 626501400298 วราภรณ�  สืบวงษ�รุ$ง (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,890.00 23,110.00        

62/0328 620107401941 นริศรา  สื่อกลาง (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,130.00 32,870.00        

62/0329 620104401892 ชฎาพิมพ�  รอดอุนา (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,290.00 25,710.00        

62/0330 620410402035 รัชนีกร  เพชรสีขาว (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,890.00 32,110.00        

62/0331 620104402079 เมวียา  รังสิยะวงศ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 15,750.00 34,250.00        

62/0332 600401491269 ภาวรินทร�  คําสุข (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,300.00 33,700.00        

62/0333 610604401668 วีญาวรรณ   สร-อยข$าย (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,100.00 33,900.00        

62/0334 620304401496 ซามีอัล  ตุลอามาน (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,150.00 45,850.00        

62/0335 621001402172 รัชนก  จันทาใส (MISS) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0336 620307402299 นันทวัฒน�  มัดดีน (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 37,350.00        

62/0337 626101402083 แพรว  นิลพร-อม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0338 621001401482 วายุ  สมจิตต� (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0339 621001402158 เจนจิรา  ทัพนาก (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0340 621001402177 สิรามล   ไพบูลย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0341 600306485193 นัฏยา  เพ็ชรนิล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 34,000.00 36,000.00        

62/0342 620702402399 ชนินทร�  ทองเนตร (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,210.00 42,790.00        

62/0343 620607402190 บุษกร   โพธ�ดี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0344 620901401872 วราวุฒิ  วิรมย�รัตน� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,870.00 51,130.00        

62/0345 620702401714 วศพล  ลี้สกลเกียรติ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0346 620305401744 ธนธรณ�  สุขสวัสดิ์ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0347 620503401733 เจนนิสา  อ-นทอง (นางสาว) 10 ทบบ.(นศ.)/ทบบ.+ปชช.(มารดา,ผู-ปกครอง)/วุฒิการศึกษา สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 แจ-งลาออก (โทรถาม) ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0348 620307402366 เพชรรัตน�  แย-มสาย (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฝdายรับสมัคร ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 37,350.00        

62/0349 620309401646 ธวัฒชัย  จิตรหลัง (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,490.00 26,510.00        

62/0350 626101401158 ดารารัตน�  ชายเขา (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 11,350.00 48,650.00        

62/0351 620405400471 ดาราพร  ชายเขา (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 17,710.00 52,290.00        

หนา้ที� 9



เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0352 620304402291 ดนุรุต  เบ-าคําผาย (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,150.00 45,850.00        

62/0353 620404601200 จิรวัฒน�  ชิดนอก (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,050.00 42,950.00        

62/0354 620702402202 วราภรณ�  เอกนาม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0355 620101402119 ลักษ�สุดา  กาศเกษม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,890.00 40,110.00        

62/0356 621001402179 สุพรรษา  จําปาจันทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0357 610102403613 พัชณี  ศรีวิเศษ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,560.00 22,440.00        

62/0358 626101401498 ปภาวรินทร�  สุขแสง (นางสาว) 55 เอกสารครบ กนกพร  มงคลวัย รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ลาออก ไม$เข-า ยกเลิก 30.06.62

62/0359 620404401834 เจนจิรา  แซ$ลอ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,210.00 40,790.00        

62/0360 620410400866 อเนชา  โคตรชมภู (นาย) 10 ทบบ.(นศ.)/แผนที่บ-าน ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 แจ-งไม$กู- pr เข-า ไม$กู-

62/0361 600107485090 วิศรุจน�  เดชพิพัฒน�จินดา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 32,600.00 27,400.00        

62/0362 620102400299 กิตติยา  ทองขวิด (นางสาว) 10 ลงชื่อ(ใบสัมภาษณ�)/รูป(นศ.)/ทบบ.+ปชช.(ผู-ปกครอง)/แผนที่บ-าน/รูปบ-าน/วุฒิการศึกษา/จิตอาสา ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า ไม$กู-

62/0363 620102401721 กัญญาภรณ�  วงศ�ชา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0364 620101401280 มัณฑนา  อินทรศักดิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งจะรส.มาเรียน 63 ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0365 620102401932 รณกร  อินทิยะ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0366 620503401952 สุจินดา  ทองธรรมชาติ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย กรุณาเซ็นแบบยืนยัน

62/0367 620105401754 อิทธินันท�  วะเจดีย� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0368 620404402152 เฉลิมพล  จันทร�กระจ$าง (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,210.00 40,790.00        

62/0369 620306401973 วรัญญา  ลิ้มมณีปรีชากุล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,650.00 45,350.00        

62/0370 621001402176 สรญา  ก่ําศรี (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0371 620107402121 พรนัชชา  พรหมภักดี (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,130.00 32,870.00        

62/0372 620607400307 ฮันน$า  มั่นคง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,190.00 40,810.00        

62/0373 610404403517 ธาดาพงศ�  ชูจิตร (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,700.00 32,300.00        

62/0374 620604401799 กุลวลีญา  บุญประเสริฐ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,790.00 42,210.00        

62/0375 626101402323 ธัชชา  แซ$อึ้ง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0376 626101402324 โสรญา  เครือทัพ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0377 626101400242 ชลิตา  คงจันทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,870.00 33,130.00        

62/0378 600501483914 ธนินทร  พวงมะณี (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 5 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,460.00 48,540.00        

62/0379 620404400635 สิรินดา  ไวปQญญา (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0380 620305402402 กรรวี  สอนชา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0381 621001402180 อําพร  อาปQดชิง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0382 620107401120 กนกพล  พระสงฆ� (นาย) 10 เอกสารครบ กนกพร  มงคลวัย รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,130.00 32,870.00        

62/0383 620107402284 ประวิทย�  มาลาหอม (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0384 620801402419 จิราพร  น้ําดอกไม- (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0385 620104402637 สุวิมล  จันทร�หมื่น (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,770.00 30,230.00        

62/0386 621001402163 นภาพร  เติมพันธ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0387 620607402147 ศุภนิดา  ขวัญเมือง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,690.00 37,310.00        

62/0388 620901401567 ชาญชัย  ไทยลา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,870.00 51,130.00        

62/0389 626101400182 ช$อผกา  การรัมย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 11,350.00 48,650.00        

62/0390 620404402074 อภิสิทธิ์  ทิมดิษฐ� (นาย) 10 เอกสารครบ ฝdายรับสมัคร รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,210.00 40,790.00        
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62/0391 626101400650 อรอนงค�  ใสแสง (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0392 626101401251 ณัฐวัตร  โมฬี (นาย) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0393 620607400997 ปวรรณรัตน�  สีสอน (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 35,610.00 24,390.00        

62/0394 620607400995 ญารดา  ผูกจันทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 35,610.00 24,390.00        

62/0395 625601401310 ภูวเดช  หีมหละ (นาย) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,210.00 33,790.00        

62/0396 620607401008 มัลทิกา  เกษนอก (นางสาว) 10 แผนที่บ-าน/จิตอาสา พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$เรียน โทรถาม ไม$เข-า รอเอกสารสําคัญ/กรอบ

62/0397 620607400992 วโรชา  เคนานันท� (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 35,610.00 24,390.00        

62/0398 620607401007 ยงยุทธ  ฤทธิราม (นาย) 10 ทบบ.+ปชช.(บิดา,มารดา)/นส.รับรองเงินเดือน(บิดา+มารดา)/แผนที่บ-าน/วุฒิการศึกษา พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า รอเอกสารสําคัญ/กรอบ

62/0399 620503402587 รินลดา  หวังเกษม (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 31,010.00 38,990.00        

62/0400 621001402167 ป!ยะธิดา  ประทุมทอง (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0401 620607401002 พัชดาพร  หอมตา (นางสาว) 10 วุฒิการศึกษา พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 39,110.00 20,890.00        

62/0402 620702400330 ธนวัฒน�  สีเสมอ (นาย) 10 เอกสารครบ ฝdายรับสมัคร รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0403 626101400159 ฝNายทอง  เดชสูงเนิน (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0404 620306400398 เจษฎากร  จอมคําสิงค� (นาย) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 แจ-งไม$กู- pr ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0405 620105402024 สุหฤทธิ์  เสตะปุระ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 28,710.00 31,290.00        

62/0406 621001402702 อินทิรา  อาจพงษา (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0407 620304402662 วัชราภรณ�  ติ๊บมูล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,150.00 45,850.00        

62/0408 621001402683 นริศรา  พรมลิบุตร (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0409 620607400188 วันวิสา  ทองศิริ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,190.00 40,810.00        

62/0410 620607400186 จันทร�จิรา  กําแพงจันทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,190.00 40,810.00        

62/0411 621001402695 ศศิวิมล  ภูพันนา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0412 620307402722 ธีรภัทร  ช$องาม (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 37,350.00        

62/0413 621001402166 ปาจารีย�  คงประทีป (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0414 601001483880 กติกา  ดีจังหรีด (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0415 620607402545 นันท�ชญา  พิกุลขาว (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0416 620607402546 พิชชาพร  แก-วประเสริฐ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 32,190.00 27,810.00        

62/0417 625601401648 จุฑามาศ  บุญเอก (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,210.00 33,790.00        

62/0418 620307402774 กมลภพ  โฆษิตสวัสดิ์ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 37,350.00        

62/0419 620702401875 สุนิสา  ถนอมไถ (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0420 626101400768 สุลัยดา  หมัดหมีม (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0421 620607401637 ยศมล  สีราช (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0422 626101401387 อรกัญญา  แก-วสวัสดิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0423 610404401998 ถิรชัย  ก-อนเพชร (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 28,325.00 41,675.00        

62/0424 620304402029 สุจิตตรา   กิจเดช (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,150.00 45,850.00        

62/0425 620109402491 ชลธิชา  ศรีบุรินทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0426 610403602089 ฟาฮัท  บุญมาเลิศ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,720.00 36,280.00        

62/0427 626501400286 กาญจนา  แปNนอุดม (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,890.00 29,110.00        

62/0428 620410401911 ศุภเลิศ  โพธิชัย (นาย) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,390.00 40,610.00        

62/0429 620607400633 นภัสสร  หอมจันทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0430 620401402139 ปQฐวีกานต�  มณีใส (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,230.00 45,770.00        

62/0431 626101402746 คคนางค�  ตันมณีสาคร (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0432 620607400858 วิราภรณ�  คลังระหัด (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0433 620702402303 ศรายุทธ  สุวรรณพันธ� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0434 620107402705 วันฮาดี  สะนิ (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0435 610305402978 อนิรุทธิ์  ตมกลาง (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,400.00 33,600.00        

62/0436 620406402322 วรัญชิต  ไชยคํามูล (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,810.00 43,190.00        

62/0437 625601402453 กฤศ  ผ$องอําไพ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,210.00 33,790.00        

62/0438 620305402891 วาสิตา  ตาดี (นางสาว) 10 วุฒิการศึกษา สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0439 626101401881 อากีร$า  ชื่นสุวรรณ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0440 620403401636 ธนาวัฒน�  ชมภูนุช (นาย) 10 เอกสารครบ ฝdายรับสมัคร รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,390.00 40,610.00        

62/0441 620607402413 ศุภกานต�  โอชาวงษ� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0442 620503402494 อรวี  แก-วเมือง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,510.00 47,490.00        

62/0443 620305402886 มาวิกา  เพ็ชรรัตน� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 31,150.00 38,850.00        

62/0444 626101402384 ชิดชนก  ฮวบกระโทก (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0445 620305402894 ชลธี  เลิศสกุลศรี (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0446 621001402154 จุฬาลักษณ�  เที่ยงธรรม (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0447 626101400508 ญามิตา  กุมภะ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 34,370.00 25,630.00        

62/0448 621001402699 อจิตตรา  ภูมิภาค (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0449 620406402452 ศุภกร  แปNนใจเย็น (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0450 620200401950 ศิรินทรา  กัญจะนา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 60,000.00        

62/0451 620607402189 โรจนินทร�   รัชฎาไพศาลสิน (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0452 610608403242 สดีนา  หมัดบู (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 35,060.00 24,940.00        

62/0453 620702402858 ศุภฤกษ�  แผ$นทอง (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0454 620107401123 ญานิศา  ฆ-องดังไกล (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,130.00 32,870.00        

62/0455 620103402525 เกศริน  ชื่นชม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 20,310.00 29,690.00        

62/0456 621001402679 ชนาภา  จุฬพุฒิพงษ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0457 625607401601 กัลยรัตน�  ไถงตระกูล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,830.00 29,170.00        

62/0458 620501402490 ปรัตถกร  ป!ติวัฒนโชค (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 5 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 25,890.00 44,110.00        

62/0459 620109401708 พรนภา  คงคาใส (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 60,000.00        

62/0460 620107402872 ชยานนท�   เซะวิเศษ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0461 626101401415 โสภิตา  เครือรักษ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0462 621001402688 ธัญมน  ประเสริฐ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0463 626101400836 อลิศา  ทับเสถียร (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0464 620607402386 รุ$งนภา  อีซามูดิน (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0465 620306402650 เลปวรรณ  แย-มแสงสังข� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,650.00 45,350.00        

62/0466 626101400870 ดวงแก-ว  สังข�ชัย (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0467 620404401179 ธนวัต  แจ$มจันทร� (นาย) 10 เอกสารครบ กนกพร  มงคลวัย ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0468 626101400938 ณัฐธิดา  คุณแสน (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0469 620108402827 นงนภัส  ปานทอง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,630.00 26,370.00        

62/0470 621001402697 สันต�ธนาพร  บุญสืบ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0471 620902400777 สุภัสสร  เกตุวัตร (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 15,990.00 34,010.00        

62/0472 620107402335 นริสรา  จังศิริ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0473 626101400833 นีราภา  ทรงสรรเสริญ (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรรณชนก  จอมราชคม รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0474 620304400948 สุพรรณรัศมิ์  หมื่นทา (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรรณชนก  จอมราชคม ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 5,650.00 64,350.00        

62/0475 626101401049 ชนากานต�  จรัสธีรพจน� (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรรณชนก  จอมราชคม ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0476 621001402171 รวิภา  บุตรคํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0477 620801402427 จุฑามาศ  อาวุธพันธ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0478 620607400368 ดวงกมล  ราชบุดสี (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 32,190.00 27,810.00        

62/0479 620107401410 รัตนาวดี  เทินสะเกต (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรรณชนก  จอมราชคม ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,130.00 32,870.00        

62/0480 626501400629 วรรณพร  เลิศนา (นางสาว) 10 จิตอาสา วรรณชนก  จอมราชคม รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งลาออก pr ไม$เข-า รอเอกสารสําคัญ/กรอบ

62/0481 626101400758 คณภรณ�  ทับทิม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0482 620410402768 มุกธิดา  ตั่นเล$ง (นางสาว) 55 ทบบ.(นศ.) ภัคชิสา  ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ลาออก ไม$เข-า ลาออก

62/0483 620702402647 ป!_น  สุขเจริญ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0484 620403402670 จตุภุช  นิลแท- (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,890.00 51,110.00        

62/0485 621001402178 สุกัญญา  กายงาม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0486 621001402696 ศิริวรรณ  สุดสวาท (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0487 620501402896 กชวรรณ  หมื่นศักดา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 5 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 25,890.00 44,110.00        

62/0488 626101400041 กรรญารัตน�   เทพนอก (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0489 621001401486 สุธีมา  เครือเครา (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0490 620107400645 อัญชิษฐา  สุชล (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0491 620608400194 ดุษฎี  วิบูลย�ศิริชัย (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 แจ-งจะลาออก (ทํางาน) เข-า อนุมัติให-กู- กรุณานําส$งสัญญา

62/0492 620702400345 ณัฐพร  พลมะศรี (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0493 620401401502 ธนิศรา  ผ$องลาภ (นางสาว) 10 ทบบ.(มารดา)/กยศ.102/หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา/วุฒิการศึกษา กนกพร  มงคลวัย รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นผิด ค$าครองชีพ (ไม$รับ) เข-า รอแก-ไขยื่นกู-

62/0494 620801400080 อัญชนา  อัฎฐกรเมธา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0495 621001402692 วชิราภรณ�  โพธิ์หนอง (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0496 620901403109 ธนัท  โสภณวัฒนาชัย (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,870.00 51,130.00        

62/0497 620403401758 คุณัชญ�  นามสวน (นาย) 10 ทบบ.(มารดา) บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 แจ-งไม$กู- pr เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0498 626101402429 กรรณิกา  มะวิญธร (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรรณชนก  จอมราชคม รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,230.00 23,770.00        

62/0499 620109402492 รวิภา  พุ$มไม- (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0500 621001402159 ชณากานต�  สุดสิงห� (นางสาว) 55 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ลาออก ไม$เข-า ลาออก

62/0501 620305402262 สาลินี  แก-วนาบอน (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0502 620608402708 พีรพล  เปmะซาน (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,760.00 35,240.00        

62/0503 620107402825 กฤตพร  ใจห-าว (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,630.00 36,370.00        

62/0504 620107402448 ลักษิกา  พรหมรักษ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0505 620107402449 อัจฉราพร  ศรีหิรัญ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0506 620801401214 ภคพร  เพ็งผจญ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0507 620404402911 จิระศักดิ์  เย็นใจ (นาย) 10 วุฒิการศึกษา สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0508 621001401484 ศศิกานต�  ค้ําคูณ (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0509 620107400519 สุดารัตน�  มั่นยืน (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,130.00 32,870.00        

62/0510 626101400790 อมลรดา  สง$าแรง (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0511 621001401475 ป!ยะฉัตร  ทาอิ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0512 621001401477 พรทิพย�  ชาวพงษ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0513 621001401467 ชวัลลักษณ�  โยทาจันทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0514 620801403251 โชติรส  จํานงลักษณ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 14,410.00 35,590.00        

62/0515 621001402680 ณัฎฐริณีย�  บุทศรี (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0516 621001402153 กชกร  สีดาดี (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0517 621001402161 ณัฐวดี  ตุมผะกา (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0518 620801402493 อนัญญา  จันทร�อยู$จริง (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,130.00 22,870.00        

62/0519 620404402819 สหรัถ  ไชยลาภ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,210.00 40,790.00        

62/0520 625601402895 เมธาวี  หงษ�ประชา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,210.00 33,790.00        

62/0521 620409402430 มัลลิกา  เจนจัดทรัพย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,390.00 40,610.00        

62/0522 626101400116 รักชนก  ข$ายสุวรรณ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรรณชนก  จอมราชคม รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 25,230.00 34,770.00        

62/0523 621001401474 บุณยานุช  ซุยกระโทก (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0524 620101401376 อรัญญา  อิ่มขํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 41,330.00        

62/0525 626101400644 พันธกานต�  จันทภาโส (นาย) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 34,370.00 25,630.00        

62/0526 620501403079 จันทาทิพย�  จันทรัตน� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 5 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 25,890.00 44,110.00        

62/0527 621001402173 รัชนีกร  สีหาราช (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0528 621001402675 กิตติมา  ภูแม$น้ํา (นางสาว) 10 ทบบ.(นศ.) พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0529 621001402689 พรมณี  ทองล-น (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0530 621001402701 อัมรินทร�  บุริบัน (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0531 620801403244 ศุภกร  ชูศรี (นาย) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0532 620403403055 เอกพงศ�  จันทรี (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,390.00 40,610.00        

62/0533 620107401178 สมัชญ�  คงสมุทร (นาย) 10 เอกสารครบ กนกพร  มงคลวัย รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 150 59,850.00        

62/0534 625601403105 ชลธิชา  หลายมณี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,210.00 33,790.00        

62/0535 620102403027 สุมิตรา  เตจ]ะน-อย (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0536 620409401155 ธีรภัทร  สีมาวัน (นาย) 10 เอกสารครบ ธีรศักดิ์  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,890.00 32,110.00        

62/0537 620107403339 สหรัฐ  เอี่ยมผึ้ง (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0538 620306402875 อิทธิกร  ภูมิแกดํา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,650.00 45,350.00        

62/0539 626101402897 ชนกานต�  ขันคํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0540 620607402973 อรศิรา  ธัญญะวนิช (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0541 620101403347 พีรนุช  ปธิรูโป (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 41,330.00        

62/0542 620306403349 ธรรมรงค�  มานาเสียว (นาย) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,150.00 36,850.00        

62/0543 620607401254 อัมรินทร�  ติสรณกุล (นาย) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0544 620801402477 สุรกฤษ  วงค�ประเทศ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0545 620304400025 ศุภรัตน�  ทองสุทธิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 6,000.00 64,000.00        

62/0546 626101400056 วัชรี  บัวบาน (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0547 625601400076 วาสนา  เหล$าจันทร� (นางสาว) 55 ทบบ.(นศ.)/แผนที่บ-าน ไชยพศ หมู$หมื่นศรี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ลาออก ไม$เข-า ยกเลิก 30.06.62

62/0548 620608401238 อาทิตยา  อมรวัฒน� (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,760.00 35,240.00        

62/0549 620607400045 ปวีณา  บุญลือ (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0550 620102401097 สุธิดา  มะละกา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0551 620405400937 สหศวรรษ  จันทร�พวง (นาย) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 16,370.00 53,630.00        

62/0552 620410402149 ศิริรัตน�  หนองกระทุ$ม (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,870.00 51,130.00        

62/0553 620609402836 ณิชาภัทร  บุญเหลา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- ยกเลิกได-ทุน มกบ.

62/0554 620305400229 พิชญ�สินี  วงค�วรรณา (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 150 69,850.00        

62/0555 625114401820 พรพิมล  อังคะมาตย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 60,000.00        

62/0556 620607403312 นัจญมี   มินิ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฝdายรับสมัคร รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0557 620607400631 อรทัย  เกียรติยศ (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0558 620306401493 ทิพย�รดา  สิงสาหัส (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,650.00 45,350.00        

62/0559 620607403035 ภัคพงศ�  ปานสกุล (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0560 620608403071 กษมพรรณ  สุวรรณโณ (นางสาว) 55 ปชช.(นศ.) สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 60000 ลาออก ไม$เข-า ยกเลิก 06.08.62

62/0561 620309400302 อนาวิล  สังขะดิษฐ� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,490.00 26,510.00        

62/0562 626101403043 กมลชนก  สอนชัยภูมิ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0563 620305403039 ชากริช  ชาญนุวงศ� (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0564 620104402787 ภาณุวัฒน�  ครองเคหัง (นาย) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 31,330.00        

62/0565 620503400449 นภัสวรรณ  หวังเจริญ (นางสาว) 10 เอกสารครบ กนกพร  มงคลวัย รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 31,010.00 38,990.00        

62/0566 620607400753 นัฐนันท�  เลิศศิลปานันท� (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 17,670.00 42,330.00        

62/0567 621001402686 พรนัชชา  ช$วยตั้ว (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0568 621001402690 พิมพ�วิภา  คาดสนิท (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0569 621001402677 จิราภา  อาจวิชัย (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0570 621001402170 พัชรา  คุณวงค� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0571 621001402691 มินลดา  เกื้ออนันต� (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0572 620101402060 สิทธิศักดิ์  ชอบทํากิจ (นาย) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 28,390.00 31,610.00        

62/0573 620410400311 มังกร  ศิลปขันธ� (นาย) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,890.00 43,110.00        

62/0574 626101403298 ธรรมทัต  ผาเขาบวช (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0575 620200400754 ธากานต�  บุบผากลิ่น (นาย) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,310.00 38,690.00        

62/0576 621001402174 วิภาดา  ชื่นใจ (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0577 620409400361 ศิริศักดิ์  ทบทวนน-อย (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,890.00 45,110.00        

62/0578 621001402678 ชฎาภรณ�  สาระบุตร (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0579 620107402890 ธราเทพ  กุลพันธ� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 3 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0580 621001402160 ญานิกา  กูบกระโทก (นางสาว) 10 เอกสารครบ บวรลักษณ�  ป!ยะอัยยรัช รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0581 620401403009 ธราดล  หนูชัย (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 32,730.00 37,270.00        

62/0582 620304402969 อังคณา  วิรุณพันธ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 31,650.00 38,350.00        

62/0583 620401400246 ณัฏฐพล  ถาวร (นาย) 10 เอกสารครบ กนกพร  มงคลวัย รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,230.00 45,770.00        

62/0584 626101401099 ชุติมา  ห$อเหงี่ยน (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0585 626101401271 สมร  กานา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,230.00 23,770.00        
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0586 626101401270 กุลจิรา  พงษ�ภักดี (นางสาว) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,230.00 23,770.00        

62/0587 620101401236 สุพัตรา  โพธะเลศ (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 41,330.00        

62/0588 626101401312 อริษา  ผาหัวดง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0589 620410400313 เสฎฐวุฒิ  บุญยงค� (นาย) 10 เอกสารครบ ฌานิยา  ปNอมแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,890.00 43,110.00        

62/0590 620501401147 ภูติขวัญ  พงษ�ธนู (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 5 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 34,390.00 35,610.00        

62/0591 620101402043 ธิดามาศ  งอกไข$น้ํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 41,330.00        

62/0592 620109403101 สุวันนา  สุภาษร (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 60,000.00        

62/0593 621001403273 เขมิกา  สมชํานุ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0594 621001403131 อุบลรัตน�  สืบอ-วน (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0595 621001403123 นาวาล  ซิเดะ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0596 620702402868 อรรถพร  ปรางเลิศ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0597 620101402607 นิภาพร  กันภัย (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ใช-ทุนส$วนตัว ไม$เข-า อนุมัติให-กู- ยกเลิก 26.08.62

62/0598 620101400512 ชฎาพร  แจ$มสุวรรณ (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0599 620305402040 ตรินตรัย  โกมลนิละ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0600 620410400396 ฉัตรมงคล  บัวระบัติ (นาย) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,890.00 32,110.00        

62/0601 620607401149 นวลนภา  สมุทรหล-า (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0602 626101402941 วานิตา  โตะแปเราะ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0603 620901402230 อรณัฐ  ใขนกคุ-ม (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,370.00 42,630.00        

62/0604 626101402145 กัญญานัฐ  เทวภักดิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0605 620403402861 ณัฐกิตติ์  กีรติวิทยาวงศ� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,390.00 40,610.00        

62/0606 625601403556 ภานุพงศ�  หล่ําจันทึก (นาย) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,210.00 23,790.00        

62/0607 620107400652 มติกา  สิทธิมนต� (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,630.00 36,370.00        

62/0608 620607402964 ณัชชา  นิมา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0609 621001403277 พรชนิตว�  รัตนวิบูลย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0610 626101402619 ตฤณ  นันทิวัน (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0611 626101403560 บุญสิตา   ทับใจบุญ (นางสาว) 10 วุฒิการศึกษา สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0612 621001403240 มานิดา  ภูนิลวาลย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0613 620410401156 พชร  มัทธุจัด (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,390.00 40,610.00        

62/0614 620608401233 นริศรา  หมาดทิ้ง (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,260.00 26,740.00        

62/0615 626501403346 วนิดา  แกล-วกล-า (นางสาว) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,390.00 26,610.00        

62/0616 621001403121 จุฬาทิพย�  อินาลา (นางสาว) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0617 620107402902 ธนภรณ�  ศรีวิลัย (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0618 620107403333 เต็มสิริ  กรแก-ววัฒนกุล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0619 621001403127 วรรณพร  เจริญรัมย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0620 625601402220 ณัฐสุดา  เปลี่ยนวงค� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,710.00 32,290.00        

62/0621 620607400463 อนุศรา  ศรีสวัสดิ์ (คุณ) 10 ทบบ.(นศ.)/ปชช.(บิดา) ฌานิยา  ปNอมแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ใช-ทุนส$วนตัว เข-า ไม$กุ-

62/0622 615102403850 อาภัสสรา  อุดมทวี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,655.00 27,345.00        

62/0623 611001403493 กชกร  วงษ�ดี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0624 621001403122 ทรรศนีย�  ศรีสวัสดิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

หนา้ที� 16



เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0625 620403400942 จารุวรรณ  โกศล (นางสาว) 10 กรอกข-อมูลเพิ่ม จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ใช-ทุนส$วนตัว ไม$เข-า ไม$กู-

62/0626 626101400119 ศิรดา   เจนถูกใจ (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0627 620101403389 งามตา  เข็มทรัพย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,890.00 40,110.00        

62/0628 620403403540 จิรวัฒน�  หลวงภักดี (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,390.00 40,610.00        

62/0629 620608401237 จันทร�จิรา  หนูคง (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,760.00 35,240.00        

62/0630 620306400795 วรัญญา  กองแก-ว (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,150.00 36,850.00        

62/0631 626101400181 อนุรักษ�  ใจดี (นาย) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 11,350.00 48,650.00        

62/0632 626101401150 สิกษกะ  หลักคํา (นาย) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,870.00 22,130.00        

62/0633 620101403088 เจนจิรา  โคตรบุตร (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,890.00 40,110.00        

62/0634 620404403424 จิรากร  มะลิลา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,210.00 40,790.00        

62/0635 620404402086 ฉันทวัฒน�  นาวาทอง (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 14,710.00 55,290.00        

62/0636 620404403425 ภาณุวัฒน�  แสงฉาย (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,210.00 40,790.00        

62/0637 620101403082 จันทกานต�  ทองประเสริฐ (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 19,890.00 40,110.00        

62/0638 620404401428 ชลดา  ศรีช$วย (นางสาว) 10 เอกสารครบ วิภาลักษณ�  กรอบแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,710.00 32,290.00        

62/0639 621001402687 พรพิชา  พิมพานิชย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  โสวรรณี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0640 620702403557 กิติศักดิ์  สลาตัน (นาย) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0641 620403403053 วิศรุต  ฝdายสัจจะ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,390.00 40,610.00        

62/0642 620304401503 สโรฌา  มากอินทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ วิภาลักษณ�  กรอบแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 1,500.00 68,500.00        

62/0643 620801403407 ธีรพิชญ�  อาจหาญ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0644 625601400061 ธิดารัตน�  หล่ําจันทึก (นางสาว) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 34,710.00 25,290.00        

62/0645 621001403125 พัชรดา  กลีบสัตบุตร (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0646 621001403410 ศิริญาพร  สุนาโท (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0647 620102403416 วิภาดา  วัฒนาพงษากุล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0648 626101400404 อนุสรา  กิชัยรัมย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 11,350.00 48,650.00        

62/0649 626101402236 นิริสรวล   ยะอุทัย (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0650 620902403327 อัครพล  เเก-วอ$อน (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0651 620607401171 ปริศนา   สักกูลา  (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0652 620503402949 ธรรมธร  โฆษิตสุริยะพันธุ� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,510.00 47,490.00        

62/0653 620401402971 พรสุดา  ดีดอก (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรรณชนก  จอมราชคม รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0654 621001403409 พัชรวดี  สีเคนา (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0655 620404400928 วิโรจน�  เข็มอุดร (นาย) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0656 626101403269 บุญฑิตา  ชื่นทองคํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 38,230.00 21,770.00        

62/0657 621001403129 สาริยา   สิริ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0658 626101403084 กัญญาภัทร  มะดาสะแต (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0659 610607401999 ฮาติน  รัตนะ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 41,460.00 18,540.00        

62/0660 620607403067 ชนมน  ป!ยะสันติ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0661 621001401469 ฐิติพร  สิงห�จันทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0662 620501403491 พงศธร  โพธิ์บุตร (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 5 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 25,890.00 44,110.00        

62/0663 626101403475 ประตารวตี  ดํานา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 20,290.00 39,710.00        
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62/0664 620102401906 ณิชนันทน�  รุ$งปกรณ�ปรีชา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0665 626101402864 จุฬาภา  กระกรกุล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0666 626101402614 เจรจานาถ  ชาติขยัน (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0667 621001403126 ภัทราพร  สุขยิ่ง (นางสาว) 10 เอกสารครบ ภัคชิสา  ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0668 620107403944 บวรศักย�  กันทะวงค� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0669 626101400357 ชวิศ  ช$วยเกิด (นาย) 10 เอกสารครบ อรอุมา ศรีสุข ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 7,350.00 7,350.00-          

62/0670 610902401772 สายธาร  สุคนธศุภมาลย� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 39,820.00 10,180.00        

62/0671 626101400200 เตวิช   มหาคีตะ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,770.00 33,230.00        

62/0672 620104401160 ศิวะ  ปQญญา (นาย) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 50,000.00        

62/0673 620902403936 เจฟฟรี  มูหน]ะ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 25,490.00 24,510.00        

62/0674 626101400177 จิรปรียา  ศิริวงจันทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 25,230.00 34,770.00        

62/0675 620107403292 คีตภัทร  แก-วแก$น (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,630.00 36,370.00        

62/0676 626101401360 นัฐพร  โพธิ์ทร (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0677 626101400852 ใบเฟ!ร�น  สายเพชร (นางสาว) 10 รูปบ-าน สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0678 620101403092 ภาวิตา  ดิษเทวา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 41,330.00        

62/0679 610102403625 มูฮัมหมัด  การียา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,560.00 22,440.00        

62/0680 620107403359 อัครพนธ�  เข็มสุข (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0681 620503403335 จิรายุทธ  พอขุนทด (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย กรุณาเซ็นแบบยืนยัน

62/0682 626101400755 จีรภัทร�  กําลังมาก (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0683 620607403472 ลักษณ�นารา  รุ$งโรจน�สกุลดี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0684 626101400325 วราพร  วงษ�อุปรี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0685 620305402930 ทัตเทพ  ชูนาม (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0686 620607402241 วรนุช  เทพรักษ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0687 620607400147 ปารเมศ  พิมพ�ศรี (นาย) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0688 620305403402 ธวัชชัย  วิชิต (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0689 620305403401 อาทิตย�  อรรถจรูญ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0690 620403402979 กนกวรรณรัตน�  เฟ̂_องสกุล (นางสาว) 10 กยศ.102/บัตรข-าราชการ(ประธานชุมชนเซ็นไม$ได-) พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 กรุณายื่นกู- ลักษณะที่ 2 เข-า รอยื่นกู-

62/0691 620305402544 สุภาวดี  บุญหลง (นางสาว) 10 เอกสารครบ พรทิพย�  สมดีไชยนันท� รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0692 620304400204 ฤทธิ์ภูมิ  ผินสู$ (นาย) 10 เอกสารครบ ณัฐพงษ�  อุตุภรณ�สุกข�ทวี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0693 620801402918 ชนัญชิดา  สุวรรณไตร (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0694 620305403104 กฤษณรงค�  นันทยา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0695 626101402933 ฐิติรัตน�  บริสุทธิ์ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0696 620305400558 วีรภัทร  อุ$นใจ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,650.00 47,350.00        

62/0697 620107403422 ดารีนา  สุดจิตร (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0698 620403602005 ยศกร  ศุภฤกษ� (นาย) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 32,250.00 37,750.00        

62/0699 626101403106 นพดล  แสงเล็ก (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,730.00 32,270.00        

62/0700 620902403306 ฮาฟ!ต  สามารถ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 15,990.00 34,010.00        

62/0701 611001403547 เสาวลักษณ�   เขียวคํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0702 626101401116 ปทิตตา  นาคนาคา (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 7,350.00 52,650.00        

หนา้ที� 18



เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0703 621001403128 วัลณิฎา  มีโกบ (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0704 620107403996 อริสา   น-อยกัลยา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,630.00 36,370.00        

62/0705 620902403321 พีรพัฒน�  ชื่นตา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,340.00 25,660.00        

62/0706 620401403593 ศุภัชร  วรครุธ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,230.00 45,770.00        

62/0707 620901402600 บดินทร�  โคตรประจิม (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,870.00 51,130.00        

62/0708 621001402676 เกตน�สิรี  จินดา (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 90000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 45,000.00 45,000.00        

62/0709 625607400149 ชนม�นิภา  ฆังคมณี (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0710 626101400333 ธวัชชัย  จูงศิริวัฒน� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 26,870.00 33,130.00        

62/0711 620607402239 อารียา  ดํานวล (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 30,190.00 29,810.00        

62/0712 620901403932 สมปราชญ�  เริงใจ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,870.00 51,130.00        

62/0713 620607403065 เจนจิรา  ผาจวง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0714 610304400497 รัชฎาภรณ�  กองศรี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 34,240.00 35,760.00        

62/0715 600306483486 มณีนุช  จินดาสุวรรณกุล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,840.00 36,160.00        

62/0716 620305404087 ชัชวาลย�  อินทพงษ� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0717 620304403400 พีระพงษ�  ชาติกระโทก (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,150.00 45,850.00        

62/0718 620401403068 นันทวัฒน�  พรหมเผ$า (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,230.00 45,770.00        

62/0719 620901403087 สหัสวรรษ  สมาเด]ะ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,870.00 51,130.00        

62/0720 626101404082 อัธยา  ปอน-อย (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,590.00 49,410.00        

62/0721 620801403317 ฐิติมา  ดอนเหลือม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0722 620102403415 สุภาภรณ�  กระโจมทอง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 31,370.00        

62/0723 620410400051 ดุษฏี  ลีสุขสาม (นาย) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 0 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 -                 

62/0724 620406403037 สุไลมาน  แวนิ (นาย) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 0 70,000.00        

62/0725 625607400254 พัชรพร  สุทิสานุวัฒน� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 34,590.00 25,410.00        

62/0726 620105402497 เพชรรัตน�  ใต-แสงทวีธรรม (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,690.00 38,310.00        

62/0727 626101403045 ซายัง  หมันกุล (นางสาว) 10 เอกสารครบ วรกาญจน�  รองแก-ว ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 7,200.00 52,800.00        

62/0728 620304403007 อภิโชค  วงค�เตียมใจ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,150.00 45,850.00        

62/0729 620304404125 พิพัฒพงษ�  ใสแสง (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,590.00 59,410.00        

62/0730 620801404131 ธราวดี  ฤทธิเดช (นางสาว) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,590.00 39,410.00        

62/0731 620305404129 สุวิทย�  นามปQญญา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,590.00 59,410.00        

62/0732 610309403788 วิศรุต  แย-มพราย (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,740.00 16,260.00        

62/0733 610309403470 ศรัณยพงษ�  ผิวสา (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 33,740.00 16,260.00        

62/0734 590200427890 อภิชญาภรณ�  แพสุพัฒน� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 21,290.00 38,710.00        

62/0735 620305404128 ธงชัย  ชินอาจ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,590.00 59,410.00        

62/0736 610305400771 กฤษฎา  สกุลแพทย� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 40,420.00 29,580.00        

62/0737 620405404159 ชลธิชา  สีเชียงฮุ$ง (นางสาว) 10 เอกสารครบ จุฑามาศ  งามฉวี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,890.00 59,110.00        

62/0738 620901402771 มาลีกี  มาเฮะ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,870.00 51,130.00        

62/0739 620104404161 ป!ยพงศ�  หนูเเก-ว (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,590.00 39,410.00        

62/0740 620307404080 อารียา  แขวงดํา (นางสาว) 10 เอกสารครบ กุลณัฐ  ไชยภักดี ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 1 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,590.00 49,410.00        

62/0741 620101403308 มัซนีย�  ดอเล]าะ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 41,330.00        
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เลขที่สัญญา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานะ เอกสารที่ยังไม�นําส�ง/แก"ไข อาจารย$ผู"ดูแล ประเภท กลุ�มทุน ประสงค$ขอกู" ระยะเวลาการกู" วงเงินต�อป. ยื่นกู"ผ�านระบบ ปฐมนิเทศ ผลการอนุมัติ ส�งสัญญา แบบยืนยัน กู" 1.62 คงเหลือกุ" 2.62

รายชื่อนักศึกษาเริ่มขอกู"ยืมป.การศึกษา 2562 เป6นป.แรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส�งไม�ครบ พร"อมนําส�งให"เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลต�อการอนุมัติให"กู"ยืม

รับข"อมูล ณ วันที่ 02.09.62 (เรียงตามลําดับทุน) วงเงินกู"ยืมต�อป.อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู�กับงบประมาณในแต�ละป.ที่ได"รับอนุมัติ แต�ได"สูงสุดไม�เกินที่กําหนด
กลุ�มทุน เดิม กยศ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย$

 เดิม กรอ. เปลี่ยนเป6น ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป6นความต"องการหลักของการผลิตกําลังคน และมีความจําเป6นต�อการพัฒนาประเทศ

62/0742 626101401202 วิสุตรา   พุทธจักร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,590.00 49,410.00        

62/0743 620902403964 วารณี  จันทร�ดี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 15,990.00 34,010.00        

62/0744 620902404162 นพดล  เอี่ยมจุ-ย (นาย) 10 เอกสารครบ ศรัญญา เย็นไส รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 14,610.00 35,390.00        

62/0745 600107484101 พิมพ�ชนก  สิงห�บุญมา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 36,620.00 23,380.00        

62/0746 600502485042 อารยา  ศรีสอาด (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 27,320.00 42,680.00        

62/0747 620304404012 ศรายุทธ   อย$าลืมญาติ (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 24,150.00 45,850.00        

62/0748 626101400659 อัสมะ  ดือเระ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,370.00 30,630.00        

62/0749 610502402682 รักษ�ชนก  สิงห�บุญมา (นางสาว) 10 รูป(นศ.)/ทบบ.(นศ.)/จิตอาสา สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ไม$ยื่นกู-ระบบป!ด เข-า

62/0750 620107400751 สุกัญญา  ขันบุตร (นางสาว) 10 วุฒิการศึกษา สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0751 620604403382 กวินทรา  สุภาปุ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 3 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0752 620604403379 กวินทิพย�  สุภาปุ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 3 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย ไม$เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0753 620702403980 วรพล  ศิริภิวัฒน� (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 22,210.00 47,790.00        

62/0754 620102402450 พรชิตา  มีหว$าง (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 23,630.00 26,370.00        

62/0755 620101402828 ทิฐินันท�  หอมจันทร� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,670.00 41,330.00        

62/0756 620501404170 นริศรา  ประจันบาล (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 5 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 7,570.00 62,430.00        

62/0757 620604404166 กิตติศักดิ์  โนนกลาง (นาย) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,490.00 51,510.00        

62/0758 626101402626 ศิริกาญ  สุขตะเคียน (นางสาว) 10 ปชช.(นศ.)/กยศ.102 สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ไม$ยื่นกู-ระบบป!ด ไม$เข-า

62/0759 620105401191 ชิดณชา  จันทร�พูน (นาย) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 29,690.00 30,310.00        

62/0760 620107402293 สุทธิกานต�  ตาละลักษมณ� (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 18,630.00 41,370.00        

62/0761 620501402710 นริศรา  โพธิ์ยิ้ม (นางสาว) 55 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย ไม$เข-า อนุมัติให-กู- ยกเลิก 26.08.62

62/0762 620403404151 แก-วใจ   สัตทานุ (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 3 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,890.00 59,110.00        

62/0763 620801402251 ลักษมี  ขจัดโรคา (นางสาว) 10 เอกสารครบ บุญจันทร�  กล-าแข็ง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- กรุณาพิมพ�สัญญา

62/0764 610902403028 ศักรินทร�  ผลหิรัญ (นาย) 10 เอกสารครบ วิภาลักษณ�  กรอบแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 39,820.00 10,180.00        

62/0765 610902403033 ธีรวัต  กลิ่นศร (นาย) 10 เอกสารครบ วิภาลักษณ�  กรอบแก-ว รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 39,820.00 10,180.00        

62/0766 610902401039 ปQณฑิตา  คงโต (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 50000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 39,820.00 10,180.00        

62/0767 620307401999 ณัฏฐริณีย�  ป!_นศรี (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง ต$อเนื่อง ลักษณะที่ 1 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 2 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 15,950.00 44,050.00        

62/0768 620410400265 ภูชิต   บุตรศรี (นาย) 10 เอกสารครบ ไชยพศ หมู$หมื่นศรี รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 70000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 37,890.00 32,110.00        

62/0769 626101404145 ณัฏฐณิชา  จูชาวนา (นางสาว) 10 เอกสารครบ สมัครด-วยตนเอง รายใหม$ ลักษณะที่ 2 ค$าเล$าเรียน+ค$าครองชีพ สามารถกู-ได- 4 ป0 60000 ยื่นกู-เรียบร-อย เข-า อนุมัติให-กู- สัญญาเรียบร-อย เรียบร-อย 10,590.00 49,410.00        
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