
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
----------------------------------------- 

ตามทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดมี้ประกาศ เรื่อง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ให้นักศึกษาทีป่ระสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ยื่นค าขอกู้ในระบบ e-Studentloan  จัดท าเอกสารค าขอกู้ และแบบลงทะเบียนเรียน/
แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภายในระยะเวลาทีส่ถานศึกษาก าหนดไว้ นั้น  

บัดนี้  พ้นระยะเวลาการยื่นค าขอกู้ยืมเงินที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนดไว้แล้ว 
มีนักศึกษาไมไ่ด้รับอนุมัติให้กู้ ไม่มายืนยันการกูย้ืมเงินจากกองทุน จ านวน ๑๒๙ ราย  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓  ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
รองอธิการบดี ลงวันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑   และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๑๗๑๑/๒๕๖๒   
เรื่อง  มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี  ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  จึงประกาศรายชื่อ
นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒  และให้นักศึกษา
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ต้องช าระเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมด  ที่ส่วนการเงินและบัญชี  อาคารบริหาร ภายใน  
๗ วัน  นับถัดจากวันที่ประกาศนี้ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

 
 

                       ประกาศ   ณ   วันที่    ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

          
    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬี) 
    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 



รายช่ือนักศึกษาท่ีไม่ได้รับอนุมัติให้กู้/ไม่ยืนยันกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2562

ผู้ค้างค่าเล่าเรียน ติดต่อช าระท่ีส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วันนับจากประกาศ มิฉะน้ันจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ สำเหตุ

1 B5720293 ธงชัย อินต๊ะบุญมำ เทคโนโลยีธรณี ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

2 B5724031 ชัญญำวิชญ์ แสงผำ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ไม่มำยืนยันกู้

3 B5800711 จันทร์ทิมำ ปล้ืมจิตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

4 B5803149 ปำนตะวัน โกกำรัตน์ วิศวกรรมเซรำมิก ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

5 B5803408 นฤมล เป้ำวะด่ำน วิศวกรรมกำรผลิต ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

6 B5804771 ปรำนี นิธิกุล วิศวกรรมเซรำมิก ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

7 B5805518 ศุภณัฐ โพธ์ิแก้ว วิศวกรรมกำรผลิต ไม่อนุมัติ-รำยได้เกิน

8 B5805525 วรำภรณ์ โคตจันทึก วิศวกรรมอุตสำหกำร ไม่อนุมัติกู้-ไม่ขอเกินหลักสูตร

9 B5807550 ธนวิชญ์ แผ้วสอำด วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

10 B5811052 วรำภรณ์ บุญยะโพธ์ิศรี วิศวกรรมธรณี ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

11 B5811649 สุพัตรำ ศรีแก้ว วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี ไม่มำยืนยันกู้-ค้ำงช ำระ-13625

12 B5814077 กริชชำนนท์ ต้ังม่ันสกุล วิศวกรรมธรณี ไม่มำยืนยันกู้

13 B5818501 ณัฐณิชำ มอบทองหลำง วิศวกรรมโยธำ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

14 B5819508 นรำธร รุ่งโรจน์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

15 B5821594 ยศวัฒน์ สิงหเดชำสิทธ์ิ วิศวกรรมอำกำศยำน ขอยกเลิกกู้

16 B5821761 วัชรำภรณ์ ชอบรัก วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ขอยกเลิกกู้

17 B5821884 วิทยำศำสตร์ พิมพำ วิศวกรรมเกษตรและอำหำร ไม่ได้ขอเกินหลักสูตร

18 B5827749 ภัคพร ไชยเผือก วิศวกรรมเคมี ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

19 B5827992 แพรพลอย บัวเทศ วิศวกรรมเซรำมิก ไม่อนุมัติเกินหลักสูตร

20 B5828012 ผกำมำศ จันทะมัง วิศวกรรมเกษตรและอำหำร ไม่อนุมัติเกินหลักสูตร

21 B5851850 ธัญธิดำ งำเกำะ เทคโนโลยีอำหำร ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

22 B5890170 สิริกัญญำ บุสจันทร์ พยำบำลศำสตรบัณฑิต ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

23 B5890644 สุตำภัทร ภักดีธรรมคุณ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

24 B5902644 จิรศักด์ิ กำรกระสัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

25 B5970162 ทักษิณ เหล่ียมแฉ่ง วิทยำกำรสำรสนเทศ ไม่มำยืนยันกู้-ค้ำงช ำระ-16800

26 B5980215 จิรวัฒน์ วิชัยยำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

27 B6000318 ธัญญดำ ไทยพิทักษ์ วิศวกรรมอุตสำหกำร รำยได้เกินหยุดกู้

28 B6000745 อนุชำ ทำนอุทิศ วิศวกรรมเคร่ืองกล ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

29 B6006556 สัณหณัฐ เณรชู วิศวกรรมโลหกำร ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

30 B6010775 อุทัย โกสุมภ์ วิศวกรรมยำนยนต์ ขอยกเลิกกู้-บิดำไม่ให้กู้จะส่งเอง



ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ สำเหตุ

31 B6022938 ณฐิฌำ เหล่ำชินชำติ วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ขอยกเลิกกู้

32 B6023300 กฤษดำ สระทองแดง วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ยกเลิกกู้-ให้ออกผลกำรเรียนออกช้ำ

33 B6023515 พัชรำภรณ์ ค ำเสนำ วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

34 B6024833 กุลธิดำ ยำงสวย วิศวกรรมเคร่ืองกล ยกเลิกกู้

35 B6024895 ชัชชพล ศรีจรรยำ วิศวกรรมอำกำศยำน ขอยกเลิกกู้-ไม่มีจิตอำสำ

36 B6026042 วรำชิต อินคุณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยกเลิกกู้-มีรำยได้เพียงพอ

37 B6026349 นันทพัทธ์ บุญเกิด วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ยกเลิกกู้-เอกสำรไม่พร้อม

38 B6029159 พิมทอง เอนกวัฒน์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ไม่มำยืนยันกู้-ค้ำงช ำระ-9850

39 B6075620 ธณัฎฐำ เท่ียงธรรม วิทยำกำรสำรสนเทศ ไม่มำยืนยันกู้

40 B6090388 พรทิพย์ ฝ้ำยสีงำม พยำบำลศำสตรบัณฑิต ไม่มำยืนยันกู้

41 B6102388 ก่ิงกำญจนำ ศรีสวัสด์ิ วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ยกเลิกกู้-ให้ออกผลกำรเรียนออกช้ำ

42 B6102937 สุภำพรรณ กองมณี วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

43 B6103354 อลิสรำ เกิดปำกแพรก วิศวกรรมเคมี ไม่มำยืนยันกู้ลำออก-ค้ำงช ำระ-24000

44 B6109622 ชลกำนต์ ปรำบภัย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ขอยกเลิกกู้

45 B6112837 วำยุ รอญศึก วิศวกรรมโลหกำร ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

46 B6115456 อนุชำ สิงห์ชฎำ วิศวกรรมโทรคมนำคม ยกเลิกกู้-รำยได้เกิน 2 แสน

47 B6116460 กนกภัณฑ์ แสนธนู วิศวกรรมไฟฟ้ำ ไม่มำท ำสัญญำ

48 B6117085 รุจิษยำ เหล่ำมูล วิศวกรรมกำรผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

49 B6117924 สุรัสวดี ฮะสุน วิศวกรรมธรณี ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

50 B6118341 ณัฐรินทร์ เน้ือทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอยกเลิกกู้

51 B6119522 ภัทรำพร ทอนศรี ชีววิทยำ ไม่มำยืนยันกู้

52 B6121846 ปัทมำภรณ์ ร่ืนรู้สำร วิทยำกำรสำรสนเทศ ไม่อนุมัติกู้-ค้ำงช ำระ-24800

53 B6122881 รุจรวีวรรณ โฉสูงเนิน วิทยำกำรสำรสนเทศ ไม่มำยืนยันกู้

54 B6123277 ดวงฤดี ฤทธ์ิดี วิทยำกำรสำรสนเทศ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

55 B6128210 จันทกำนต์ ธรรมสำร อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ไม่อนุมัติกู้-รำยได้เกิน

56 B6130237 ธนัตถ์เชษ ค ำแปง วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ) ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

57 B6131616 พงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง วิศวกรรมกำรผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ยกเลิกกู้-ไม่ท ำสัญญำ

58 B6131708 พฤกษ์ชำนนท์ แก้วโอ่ง วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำยืนยันกู้

59 B6132125 วีรศักด์ิ เช้ือรัมย์ วิศวกรรมศำสตร์ ยกเลิกกู้

60 B6132965 ธวัชชัย มลำกรรณ วิศวกรรมยำนยนต์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

61 B6136345 ปิยะพงษ์ นพคุณ วิศวกรรมศำสตร์ ไม่อนุมัติกู้-หยุดกู้รำยได้เกิน 2 แสน

62 B6136697 ปิยะ รองในเมือง วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้



ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - สกุล สำขำวิชำ สำเหตุ

63 B6137892 อินทร์อร ชัยบ ำรุง เทคโนโลยีกำรผลิตพืช ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

64 B6202743 นฤดี อรุณโน วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

65 B6203146 ณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนำ วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

66 B6203290 นันฐิกำ พัฒน์ล ำภู วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำยืนยันกู้

67 B6203528 ธนำธิป พัชระวิทยำนันท์ วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

68 B6204792 สุธีมนต์ หล่อนกลำง เทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่อนุมัติกู้-รำยได้เกิน

69 B6205386 วิภำรัตน์ ธัญญำรักษ์ เทคโนโลยีกำรจัดกำร ไม่ได้มำเรียน-ค้ำงช ำระ-17500

70 B6205898 ณรงค์ฤทธ์ิ เรือนจันทึก เทคโนโลยีกำรจัดกำร ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

71 B6206130 วิลำวัณย์ ผ่องอินทรีย์ เทคโนโลยีกำรจัดกำร ไม่อนุมัติกู้

72 B6206819 ภำคภูมิ นวมขุนทด เทคโนโลยีกำรผลิตพืช ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

73 B6206970 ธีรภัทร์ อ่อนดี เทคโนโลยีกำรผลิตพืช ไม่มำยืนยันกู้

74 B6207564 ณัฐนันท์ นิลเพชร เทคโนโลยีอำหำร ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

75 B6208073 นนท์มณี เช้ือเวียง สำธำรณสุขศำสตร์ ยกเลิกกู้-ลำออก

76 B6208561 วรรณิสำ จินสีดำ สำธำรณสุขศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

77 B6208578 ชลดำ เหล่ำมำลำ สำธำรณสุขศำสตร์ ไม่มำยืนยันกู้-ค้ำงช ำระ-19100

78 B6210045 ศิริศักด์ิ ค ำพันชนะ วิศวกรรมศำสตร์ ไม่อนุมัติกู้-ค้ำงช ำระ-18300

79 B6210441 พิกุลแก้ว คุ้มหมู่ พยำบำลศำสตรบัณฑิต ไม่มำท ำสัญญำกู้

80 B6210625 ฉลอง อินทร์โสม วิศวกรรมเคมี ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

81 B6210885 จีรนันท์ โคกโพธ์ิ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช ไม่มำยืนยันกู้

82 B6211721 เจษฎำภรณ์ นอแสงศรี วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

83 B6212216 สุเมธ บำงหลวง วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

84 B6214296 ชนิศรำ กล่ินเกล้ำ วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

85 B6214456 วรำงค์สิริ ทิพย์รักษ์ วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

86 B6215347 สุรบดินทร์ แดงด่อน วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

87 B6215545 แจ็สซ่ี ไนช์ วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

88 B6217518 เปมิกำ พิมพ์กลำง วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

89 B6217907 ชญำศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

90 B6218300 กษมำ ถินสถิตย์ วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

91 B6218409 กชกร ไมตรีจร วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

92 B6219444 เจษฎำพร จัตุชัย วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

93 B6219970 ทัชชำพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล วิศวกรรมศำสตร์ ยกเลิกกู้

94 B6220174 เขมมิกำ วรรณกิจ วิศวกรรมศำสตร์ ยกเลิกกู้-ลำออก
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95 B6220501 พรชนก จิตรพล วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

96 B6221065 พรหมพร รัตนจงกล วิศวกรรมศำสตร์ ไม่อนุมัติกู้-ค้ำงช ำระ-18300

97 B6222048 สุพัตรำ ตริตรอง วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

98 B6222154 ณัฐกำนต์ จินดำวรรณ์ วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

99 B6223120 ธนำนันท์ วงศ์รักกิจ วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

100 B6223595 ณัฏฐกิตต์ิ กองพลพรหม วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

101 B6224011 พิณทิพย์ กินขุนทด วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำท ำสัญญำกู้

102 B6224035 ศรำยุธ ตำลอ่อน วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

103 B6224516 คณำญธิปศ์ อำจศิริ วิศวกรรมศำสตร์ ยกเลิกแบบไม่กู้-R621N-1993

104 B6225131 ธนำกร จุลเเดง วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

105 B6226565 ธีรศักด์ิ ก ำมะหำวงษ์ วิศวกรรมศำสตร์ ขอยกเลิกกู้

106 B6227272 จุฑำมณี สนธิมูล วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

107 B6228354 ลัดดำวัลย์ นำคนำคำ แพทยศำสตร์(2555) ยกเลิกกู้-ลำพักกำรศึกษำ

108 B6229047 รัศมี สำยดวง พยำบำลศำสตรบัณฑิต ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

109 B6229412 ธัญชนก เอกสำโรจน์ วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ไม่อนุมัติกู้-ค้ำงช ำระ-3500

110 B6229948 เจษฎำภรณ์ แก้วแดง วิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ยกเลิกกู้-ลำออก-ค้ำงช ำระ-23500

111 B6231064 สมิตำนัน โสภำนีย์ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

112 B6232610 อรสำ เป็นรัมย์ สำธำรณสุขศำสตร์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

113 B6232979 อรณิชำ เทพวิชิต วิทยำศำสตรบัณฑิต ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

114 B6233006 ชัยวัฒน์ ก ำกับกลำง วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

115 B6233662 ธนำวุฒิ ล้ิมหลำย วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

116 B6233679 ณัทภัค หัดชุมพล วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ยกเลิกไม่กู้

117 B6233754 นัสรี ดือรำแม วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

118 B6233891 หฤษฎ์ เนียมทอง วิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

119 B6234683 จิรัชญำ เช้ือพหล เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสัตว์ ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

120 B6234997 ภูริชญำ มหำยศ แพทยศำสตร์(2555) ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

121 B6235185 เปรมจิต เกษมสวัสด์ิ วิศวกรรมพรีซิช่ัน(หลักสูตรสหวิทยำกำร) ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

122 B6235208 กัลยำณี ทองบุญมี วิศวกรรมพรีซิช่ัน(หลักสูตรสหวิทยำกำร) ไม่อนุมัติกู้รำยได้เกิน

123 B6235215 สุภำพร ทองศูรย์ วิศวกรรมพรีซิช่ัน(หลักสูตรสหวิทยำกำร) ยกเลิกกู้-ลำออก

124 B6235451 ฐิติกร อภิโชติจรัส วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ไม่อนุมัติกู้ไม่มีจิตอำสำ-ค้ำงช ำระ-3500

125 B6236366 กนิษฐำ สุขรี วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำท ำสัญญำกู้

126 B6236533 ธนธรรณ์ กำรกระสัง วิศวกรรมศำสตร์ ไม่มำยืนยันกู้
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127 B6236731 กมลชนก ภูทองกรม เทคโนโลยีกำรผลิตพืช ไม่มำเซ็นยืนยันกู้

128 B6237271 โสรยำ สมภิพงษ์ วิศวกรรมพรีซิช่ัน(หลักสูตรสหวิทยำกำร) ไม่มำยืนยันกู้

129 B6238902 พริสร คงกล่ินสุคนธ์ ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต ไม่มำเซ็นยืนยันกู้


