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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

เกศรินทร์  ป่ินประดบั 5911011804038 ล ำดบัท่ี ก.2729 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

เจนจิรำ  วฒันพนัธุ์ 5911011570093 ล ำดบัท่ี ห.797 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

เทพธิดำ   หม่ืนเดช 5911056722077 ล ำดบัท่ี ก.2655 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

เบญจรัตน์  รัตนแสง 5911012760125 ล ำดบัท่ี ห.1013 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

เปรมกมล   จนัทร์ขำว 5911011820064 ล ำดบัท่ี ห.933 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

เพชรดำ   จ  ำค  ำสอน 5911011460109 ล ำดบัท่ี ห.887 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

เพญ็นภำ   ส ำเร็จวิทย์ 5911011448133 ล ำดบัท่ี ห.865 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

เพญ็สิริ   ทิพยเ์รือนทอง 5911050431014 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 1

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 59 เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

เสำวลกัษณ์   สุขยน่ 5911011809027 ล ำดบัท่ี ห.902 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

เหมือนขวญั   ศรีสุวรรณ 5911011570151 ล ำดบัท่ี ห.1004 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

แพรวขวญั   อุดมเพชรทวีสิน 5911011445173 ล ำดบัท่ี ห.881 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

แอนจิรำ  มงคล 5911011809030 ล ำดบัท่ี ก.2685 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

โจแอนนำ  จตัตุพนัธ์ 5911012760133 ล ำดบัท่ี ห.871 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

โชติกำ   จนัทรำพงศพ์นัธ์ 5911011446118 ล ำดบัท่ี ก.2666 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

โอภำส  แตงเล่ียน 5911011520041 ล ำดบัท่ี ก.2623 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กชกร   ชีวะธนรักษ์ 5911012760244 ล ำดบัท่ี ห.986 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กชกร   ยำสกุล 5911011553050 ล ำดบัท่ี ห.812 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กชกร   สำรไทย 5911011445165 ล ำดบัท่ี ห.853 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กนกพล   ชินนิยมพำณิชย์ 5911056722087 ล ำดบัท่ี ห.875 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กนกวรรณ   แจ่มใส 5911011820093 ล ำดบัท่ี ห.982 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กนกวรรณ   ตะเคียนเกล้ียง 5911011446107 ล ำดบัท่ี ห.843 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

กนกวรรณ  พลูพฒุ 5911011460096 ล ำดบัท่ี ห.835 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กนิษฐำ   ช่ืนมะนำ 5911011570066 ล ำดบัท่ี ห.751 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กนิษฐำ   พว่งพรหม 5911012760250 ล ำดบัท่ี ห.988 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กรกช   บวัก่ิง 5911011940075 ล ำดบัท่ี ห.946 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กรรณิกำ   บุญเพ่ิม 5911011570077 ล ำดบัท่ี ห.767 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กรรณิกำร์   อยูท่องดี 5911011814039 ล ำดบัท่ี ก.2692 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กรรภิรมย ์ เกรียวกระโทก 5911011448084 ล ำดบัท่ี ห.754 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กรองกำญจน์   เท่ียงทนศกัด์ิ 5911011570119 ล ำดบัท่ี ก.2658 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กฤตพร   อุชชิน 5911011445152 ล ำดบัท่ี ห.827 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กฤตยำ   ศรีมำลยั 5911056723049 ล ำดบัท่ี ห.878 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กฤษฎ์ิสุภำว ์  แกว้ชิงดวง 5911012760197 ล ำดบัท่ี ห.942 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กวิน   มุ่งหมำย 5911011446120 ล ำดบัท่ี ห.877 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

กวินทิพย ์ ระแหง 5911011446119 ล ำดบัท่ี ห.903 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กญัจนำ   สถิตยพ์งษ์ 5911011570127 ล ำดบัท่ี ห.872 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กญัชลิกำ  ศรีค  ำ 5911011570088 ล ำดบัท่ี ก.2634 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กญัญำภคั  มหำทรัพย์ 5911050160041 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 2

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

กญัญำรัตน์   ลำมัน่ 5911011460078 ล ำดบัท่ี ห.801 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กลัญำ   เพชรไพร 5911056601046 ล ำดบัท่ี ห.936 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กลัยรัตน์    พรหมบุญทอง 5911011446090 ล ำดบัท่ี ห.808 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กำญจนำ   สำมำรถ 5911011445180 ล ำดบัท่ี ก.2676 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กำญจนำ  เสำวไน 5911011446095 ล ำดบัท่ี ห.814 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

กำญจนำ  โตไร่ 5911011447011 ล ำดบัท่ี ห.896 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กำญดำรัตน์   เพง็สุวรรณ 5911011806048 ล ำดบัท่ี ก.2699 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กำนติรัตน์   ฉตัรตระกุล 5911011448097 ล ำดบัท่ี ห.769 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กิตตินนัท ์ ไชยสุวรรณ 5911011470062 ล ำดบัท่ี ห.899 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กิตติพงศ ์  เพชรมำตศรี 5911011446074 ล ำดบัท่ี ห.780 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กิตติมำ  มีบุญ 5911011446069 ล ำดบัท่ี ก.2628 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

กุลชำ   ตนัเจริญรัตน์ 5911011446073 ล ำดบัท่ี ห.783 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ขนิษฐำ   ไทยหวล 5911011814028 ล ำดบัท่ี ห.923 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

คมคิด   อปักำญจน์ 5911020660031 ล ำดบัท่ี ห.997 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จริยำ  มำภิรมย์ 5911056990006 ล ำดบัท่ี ห.1011 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จนัทร์ฐิญำ   แจง้วรวิชญำ 5911011570096 ล ำดบัท่ี ห.803 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จนัทิมำ  จนัทร์ศรี 5911011806022 ล ำดบัท่ี ก.2641 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

จำริยำ   พิมพโ์ม้ 5911011820096 ล ำดบัท่ี ห.991 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จำรุวรรณ   ตนัสกุล 5911056731018 ล ำดบัท่ี ก.2719 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จิตปุญญ  เขียวแกว้ 5911056722082 ล ำดบัท่ี ห.862 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จินตนำ   ฉิมพลี 5911011448117 ล ำดบัท่ี ห.830 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จิรภิญญำ   วงคภ์ำค  ำ 5911011820068 ล ำดบัท่ี ห.939 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จิรำภรณ์   นำมขนัธ์ 5911011445779 ล ำดบัท่ี ห.756 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จีรภทัร์   ฉตัรมยรูวงศ์ 5911011806051 ล ำดบัท่ี ก.2710 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จุฑำมำศ   ล้ิมวงษ์ 5911011809039 ล ำดบัท่ี ก.2693 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จุรีรัตน์   ขนุณรงค์ 5911011446066 ล ำดบัท่ี ห.765 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

จุฬำวลี  เสคำ 5911011470055 ล ำดบัท่ี ห.866 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ฉตัรชยั   ใบชำ 5911011520052 ล ำดบัท่ี ก.2662 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ฉตัรมงคล  จงพลูสุข 5911056723046 ล ำดบัท่ี ห.844 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ชไมพร   ชำติไทย 5911056731015 ล ำดบัท่ี ห.957 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชฎำพร   ภำรกำร 5911011836082 ล ำดบัท่ี ก.2711 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชนะภูมิ   เกษไธสง 5911011446116 ล ำดบัท่ี ห.868 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชนำธิป  ดรอนิง 5911011553059 ล ำดบัท่ี ก.2656 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชนิกำนต ์  รุ่งแสง 5911056605068 ล ำดบัท่ี ห.989 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชนิกำนต ์ นะรัยรัมย์ 5911011553081 ล ำดบัท่ี ห.1003 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชนิดำ  มีแม่นวิทย์ 5911011806037 ล ำดบัท่ี ห.941 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชนิตำ  ใหญ่ทว้ม 5911011570081 ล ำดบัท่ี ห.785 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชนินทร์   ทนคง 5911056605055 ล ำดบัท่ี ห.888 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ชนินำถ   พรอริยพฒัน์ 5911050160051 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 9

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

ชมพนุูช  วงัพิมูล 5911011460062 ล ำดบัท่ี ห.1007 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชยพล   พงษเ์วียงจนัทร์ 5911011553082 ล ำดบัท่ี ก.2724 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชยตุ   แซ่โคว้ 5911012760201 ล ำดบัท่ี ห.960 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชรัญญำ    วงสุเพง็ 5911011809049 ล ำดบัท่ี ห.973 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชลกร   ศิริค  ำ 5911011553057 ล ำดบัท่ี ห.826 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชลธิชำ   จ  ำปำสอน 5911011820086 ล ำดบัท่ี ห.972 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชลธิชำ   ผำสุก 5911011820085 ล ำดบัท่ี ก.2708 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชลธิชำ   มัง่มีผล 5911011445143 ล ำดบัท่ี ห.811 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ชลธิชำ  บวัทอง 5911011470056 ล ำดบัท่ี ก.2667 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชลฤทยั   แสงสุวรรณ 5911011820063 ล ำดบัท่ี ห.928 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชลลดำ   พิทกัษสุ์ข 5911011460086 ล ำดบัท่ี ห.825 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชลิตำ   ศิริพนัธ์ 5911050160043 ล ำดบัท่ี

ก.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 1

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

ชชัฎำกำนต ์  แสงทรง 5911011940066 ล ำดบัท่ี ห.922 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชชัมณฑ ์  ชมภูนุช 5911011448096 ล ำดบัท่ี ห.772 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชชัวำล   ธรรมวงษ์ 5911011445167 ล ำดบัท่ี ห.879 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชญัชนก   อินเบิด 5911011448108 ล ำดบัท่ี ห.806 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชยัธชั  สุริยะ 5911011570101 ล ำดบัท่ี ห.815 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ชำพร   เพชรภูมิ 5911056605062 ล ำดบัท่ี ก.2690 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชำมนัดำ   เกิดสมบูรณ์ 5911011448114 ล ำดบัท่ี ห.819 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชำลิณีย ์ ชำระมำลย์ 5911011448086 ล ำดบัท่ี ก.2620 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชินวธุ  โทขนำด 5911011445093 ล ำดบัท่ี ห.750 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ชุติมำ  โซลิตร 5911011446075 ล ำดบัท่ี ห.800 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ฐำนิกำ  พวงภู่ 5911011553052 ล ำดบัท่ี ก.2646 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ฐำนิกำ  สุขสมบูรณ์พงศ์ 591105672304 ล ำดบัท่ี ห.858 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ฐำนิศร  สำยหลุย 5911011553039 ล ำดบัท่ี ห.790 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ฐิตำภำ   ไตรเลิศ 5911011814044 ล ำดบัท่ี ห.963 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ฐิติกำนต ์  คุมสุข 5911011820066 ล ำดบัท่ี ก.2691 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐอร   ประมำระกำ 5911056605063 ล ำดบัท่ี ห.935 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ณฤชำ  กำญจนพนูทรัพย์ 5911050732005 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 3

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

ณชัพล   จนัทร์ค  ำ 5911011570121 ล ำดบัท่ี ห.849 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณชัพล   ฉ่อยทนงค์ 5911012760200 ล ำดบัท่ี ก.2695 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณชัพล  ศรพรหม 5911011510058 ล ำดบัท่ี ก.2621 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฏัฐริกำ   ข  ำโขนงงำม 5911011448146 ล ำดบัท่ี ห.898 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐักำนต ์  เจียงแจ่มจิต 5911050160048 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 6

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ณฐัชนน   มุทุตำนนท์ 5911012760141 ล ำดบัท่ี ห.906 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัชนน   ศรีธนำกร 5911011448140 ล ำดบัท่ี ห.890 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัชำ  สุยะเหล็ก 5911011445153 ล ำดบัท่ี ก.2649 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัดนยั   ไกยสิทธ์ิ 5911012760221 ล ำดบัท่ี ก.2720 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัธร  เพียงบณัฑิต 5911056722075 ล ำดบัท่ี ห.828 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัธิดำ   มุงบงั 5911011809045 ล ำดบัท่ี ห.949 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัธิรำ  ประดิษฐสุวรรณ 5911011809034 ล ำดบัท่ี ห.926 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัพล  ไรยวงค์ 5911012760202 ล ำดบัท่ี ก.2698 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัรัตน์  วงศศ์รีทำ 5911011445157 ล ำดบัท่ี ห.905 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัริกำ  ศรีพรรณ์ 5911011491031 ล ำดบัท่ี ก.2672 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัรีญำ   ช่ืนศิริ 5911011470036 ล ำดบัท่ี ก.2633 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัวดี  นำคเนียม 5911011802056 ล ำดบัท่ี ก.2697 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ณฐัวรำพร   ดอนทอง 5911012760231 ล ำดบัท่ี ห.981 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัวฒัน์  เนียมสุวรรณ 5911056722089 ล ำดบัท่ี ห.884 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัวฒิุ  ทองอินทร์ 5911011445129 ล ำดบัท่ี ห.779 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐัสุดำ   คงก ำเหนิด 5911012760179 ล ำดบัท่ี ห.929 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ณฐิัภำพร   ดว้งใหญ่ 5911056160016 ล ำดบัท่ี ก.2726 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ดรุณี   อยูค่ง  5911011510099 ล ำดบัท่ี ห.900 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ดวงกมล  วิเศษ 5911011491023 ล ำดบัท่ี ก.2640 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ดวงธิดำ   ทองเดิน 5911012760256 ล ำดบัท่ี ห.992 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ดวงฤดี   ศรีดำ 5911012760188 ล ำดบัท่ี ห.932 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ทรงวฒิุ  อุตวงศ์ 5911011940034 ล ำดบัท่ี ห.1009 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ทศันีย ์ ภูหมอก 5911011491027 ล ำดบัท่ี ห.860 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ทิฆมัพร   แกว้ศรีทอง 5911011570100 ล ำดบัท่ี ห.820 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ทินภทัร   สุมำมำลย์ 5911011510066 ล ำดบัท่ี ห.784 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธดำรัตน์   ศรีทะโร 5911056722076 ล ำดบัท่ี ห.909 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธนกฤต  จนัตะ๊โมกข์ 5911012760147 ล ำดบัท่ี ห.914 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธนบดี   ทองประดิษฐ์ 5911012760245 ล ำดบัท่ี ห.979 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธนพนธ์  อุตมะชยั 5911056722050 ล ำดบัท่ี ก.2619 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธนพร   เสือสีนวล 5911012760197 ล ำดบัท่ี ห.943 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธนพร   ม่วงทิพย์ 5911011802066 ล ำดบัท่ี ก.2712 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธนภรณ์   สอนมี 5911011802038 ล ำดบัท่ี ห.959 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธนศกัด์ิ  ดีพลงำม 5911012760085 ล ำดบัท่ี ก.2731 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธนทัชพร  เขียวเจริญ 5911011806049 ล ำดบัท่ี ก.2703 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธริตำ  ดีจนัทึก 5911011470037 ล ำดบัท่ี ห.774 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ธฤติมำ   นครินทรำคุปต์ 5911050160052 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 10

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

ธชันนท ์  ขำวสุธรรม 5911011940077 ล ำดบัท่ี ห.945 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธญักร   ศกัด์ิสมบูรณ์ 5911012760184 ล ำดบัท่ี ห.930 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธญัชนก   กนัทะเนตร 5911011446123 ล ำดบัท่ี ห.893 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธญัญำรัตน์  ฉนัทปรำโมทย์ 5911011510079 ล ำดบัท่ี ห.818 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธญัฎำ  วิริยพรพนัธุ์ 5911011446105 ล ำดบัท่ี ห.833 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ธญัภทัร์  ขวญัอยูเ่ยน็ 5911050160046 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 4

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

ธญัสินี  บุญธรรมสุข 5911011445127 ล ำดบัท่ี ก.2627 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธนัยช์นก  ลบล ้ำเลิศ 5911011460084 ล ำดบัท่ี ห.822 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธีรภทัร   ศิริ 5911056731017 ล ำดบัท่ี ก.2721 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ธีรภทัร  ขขนุณรงค์ 5911011553043 ล ำดบัท่ี ก.2639 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นนท ์  ท  ำพนม 5911011802062 ล ำดบัท่ี ห.967 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นนทผ์กำ   โสดสกนธ์ 5911011806041 ล ำดบัท่ี ก.2694 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นนทิยำ   ภกัดียทุธ 5911011448147 ล ำดบัท่ี ห.908 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นพดล   วำจำสัตย์ 5911012760259 ล ำดบัท่ี ห.1005 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

นพรัตน์   ศิริจนัทร์ 5911011940093 ล ำดบัท่ี ก.2717 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นพรัตน์  แสงหิรัญ 5911011802009 ล ำดบัท่ี ห.1008 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นภสัรำ  เหลืองมัน่คง 5911011448148 ล ำดบัท่ี ก.2681 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นฤมล   ปิดตำลำคะ 5911011340084 ล ำดบัท่ี ก.2648 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นฤมล  ค  ำพนัธ์ 5911011446093 ล ำดบัท่ี ก.2642 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นวลละออ   แผ่นจินดำ 5911011820081 ล ำดบัท่ี ก.2705 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นนัทจุ์ฑำทิพย ์ โรมศรี 5911011809052 ล ำดบัท่ี ก.2722 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นนัทภพ   ขจรศกัด์ิโสภณ 5911011940090 ล ำดบัท่ี ห.994 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นนัทรัตน์  คลงัจนัทร์ 5911056601043 ล ำดบัท่ี ก.2673 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นนัทวฒัน์   เคนมี 5911011809051 ล ำดบัท่ี ห.984 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นำซีละห์   วำโลง 5911011836049 ล ำดบัท่ี ก.2684 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นิมูฮมัเมดชำร์ฟ  นิมุ 5911011446063 ล ำดบัท่ี ก.2622 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

นิรชำ  ทนัโคกกรวด 5911056731009 ล ำดบัท่ี ก.2689 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นิรัชพร   ม่ิงสกุล 5911011802059 ล ำดบัท่ี ก.2701 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นิศำชล  สุวรรณทิพย์ 5911056722067 ล ำดบัท่ี ห.810 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นิศำนำถ  พทุธสุวรรณ 5911011445133 ล ำดบัท่ี ก.2629 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นิศำรัตน์  ภกัด์ิช่ืน 5911011445163 ล ำดบัท่ี ห.847 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นิอำมำนี  มะกำเจ 5911011820083 ล ำดบัท่ี ก.2709 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

นุชนำท  ตำบโกไสย 5911011445156 ล ำดบัท่ี ห.832 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

บวรนนัท ์ ธิมนั 5911012760163 ล ำดบัท่ี ก.2687 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

บุดษลี   เขม็ลำ 5911011809047 ล ำดบัท่ี ห.964 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปฏิภำณ   สิงคณำนนท์ 5911011445131 ล ำดบัท่ี ห.775 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปฏิมำ  รตินิธิชยำนนัท์ 5911011448100 ล ำดบัท่ี ห.788 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปฏิมำกร   ชวนะสุวรรณกุล 5911011470041 ล ำดบัท่ี ห.796 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ปนดัดำ  ขนัประกอบ 5911011448094 ล ำดบัท่ี ห.770 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปนสัยำ   ฤกษวิ์ไล 5911011820072 ล ำดบัท่ี ห.944 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปภทัรสร  ไหวใจ 5911011446106 ล ำดบัท่ี ก.2654 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปภสัร   ชยัชนะ 5911056722058 ล ำดบัท่ี ห.773 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปภสัสร   ปทุมทองฤดี 5911011510080 ล ำดบัท่ี ห.824 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปภำวี  ติรสุวรรณรัชต์ 5911050160049 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 7

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

ปรมำภรณ์   ทองสุ 5911011520046 ล ำดบัท่ี ห.787 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ประโยชน์  เพง็อ่วม 5911011446076 ล ำดบัท่ี ก.2635 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปรัชญำ   แกว้เสถียร 5911012760159 ล ำดบัท่ี ห.920 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ปรียำนุช   ตุม้ค  ำ 5911012760148 ล ำดบัท่ี ห.917 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปวรุฒม ์ ถิระเลิศพำนิชย์ 5911011460111 ล ำดบัท่ี ห.897 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปัฐวิภำ  จนัทนำ 5911011448126 ล ำดบัท่ี ห.856 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปำนตะวนั  จนัทร์ปัญญำ 5911011553046 ล ำดบัท่ี ห.802 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปำริฉตัร  เกิดอรุณเดช 5911011570083 ล ำดบัท่ี ห.778 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปิติพงศ ์  ปัทมำลยั 5911056722083 ล ำดบัท่ี ห.869 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ป่ินจุฬำ   บุญหวำน 5911011448105 ล ำดบัท่ี ห.805 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปิยว์รำ  ประทุมสุวรรณ์ 5911011460097 ล ำดบัท่ี ห.848 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปิยะณฐั   ชูเชิด 5911011809031 ล ำดบัท่ี ห.919 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ปุรำเชษฐ์  จนัทมิน 5911011445172 ล ำดบัท่ี ก.2668 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พงศธร   แหวนวิเศษ 5911011836043 ล ำดบัท่ี ห.910 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พงศกัด์ิ   นะทีศรี 5911011491026 ล ำดบัท่ี ห.859 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

พนิดำ  วิบูลยป่ิ์น 5911056723039 ล ำดบัท่ี ห.766 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พรชนก   เผ่ำผลึก 5911011806031 ล ำดบัท่ี ห.924 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พรทิวำ  เพียรชอบ 5911011448088 ล ำดบัท่ี ห.760 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พรนภำ   โคกโต 5911011570134 ล ำดบัท่ี ห.876 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พรนภำ   โอนิกะ 5911011820079 ล ำดบัท่ี ก.2700 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พรนภำ  ค  ำนนท์ 5911012760249 ล ำดบัท่ี ก.2718 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พรรณทิวำ   เหมืองจำ 5911012760187 ล ำดบัท่ี ห.931 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พรรณิภำ   มะลิวลัย์ 5911056605070 ล ำดบัท่ี ห.998 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พรสวรรค ์  แสงวรรณ 5911011553064 ล ำดบัท่ี ห.864 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พชัรกิตต ์  รรัตนถำวร 5911011809028 ล ำดบัท่ี ห.911 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พชัรพร   เหมืองจำ 5911012760222 ล ำดบัท่ี ห.961 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พชัระ   ยนิดี 5911011814024 ล ำดบัท่ี ห.851 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

พิชชำกร  เหล็กสงษ์ 5911011491029 ล ำดบัท่ี ห.852 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พิชญะ   ลอ้จรัสศรีวงษ์ 5911012760235 ล ำดบัท่ี ห.995 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พิชญำภคั   ชยัสงครำม 5911011446097 ล ำดบัท่ี ห.817 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พิมพผ์กำ   เรืองสม 5911011809038 ล ำดบัท่ี ห.934 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พิยดำ   กรุณำ 5911011553040 ล ำดบัท่ี ห.793 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พีรพนัธ์   ศรีวิชยัแกว้ 5911011820084 ล ำดบัท่ี ห.969 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

พนูศกัด์ิ   สำยทอง 5911011448082 ล ำดบัท่ี ห.752 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ฟำรุด  หลีนุ่ม 5911011570068 ล ำดบัท่ี ห.759 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภควรรณ   ปัสสำมัน่ 5911011940084 ล ำดบัท่ี ห.958 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภควตัร  ป้ันสกุล 5911011802011 ล ำดบัท่ี ห.1015 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภณิดำ   ทองสถิตย์ 5911011445147 ล ำดบัท่ี ก.2647 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภรภทัร   รุ่งแดนธรรม 5911011446091 ล ำดบัท่ี ห.816 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ภทัรนนั   โพธิผละ 5911056723036 ล ำดบัท่ี ห.755 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภทัรพงศ ์ พคุคะบุตร 5911011470057 ล ำดบัท่ี ก.2665 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภทัรภร  ตะลุ่ม 5911012760149 ล ำดบัท่ี ห.915 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภทัรำนิษฐ์   จุย้จีรพฒัน์ 5911056731014 ล ำดบัท่ี ห.962 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภสัอำภำ   อุปพงศ์ 5911011510076 ล ำดบัท่ี ห.894 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภำณุมำศ   ควรแถลง 5911011491025 ล ำดบัท่ี ห.854 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภำณุมำส   สินสุขอุดมชยั 5911056722096 ล ำดบัท่ี ห.907 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภำณุวฒัน์  ตนัจียบ์ุญย์ 5911056722086 ล ำดบัท่ี ก.2664 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภำวินี   เทียนสวำ่งชยั 5911056722048 ล ำดบัท่ี ห.753 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภำสิณีพร  นำมุลทศัน์ 5911011448124 ล ำดบัท่ี ห.846 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ภูวนยั   อุปมำ 5911056605067 ล ำดบัท่ี ก.2707 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

มธุรดำ   มัง่นิมิตร 5911011448130 ล ำดบัท่ี ห.867 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

มธุริน  บุญรอด 5911012760251 ล ำดบัท่ี ก.2716 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

มยเุรศ   ขวญัมำ 5911011820077 ล ำดบัท่ี ห.954 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

มลัลิกำ  ชยัพฒันำวรรณ 5911011448103 ล ำดบัท่ี ห.798 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

มำริน   มำประสพ 5911011448122 ล ำดบัท่ี ห.842 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

มำริษำ  แพะขนุทด 5911011570130 ล ำดบัท่ี ก.2663 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

มำลิณี  เสนเกล้ียง 5911011570072 ล ำดบัท่ี ก.2624 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

มิถุนำ   อนัทนิตย์ 5911012760156 ล ำดบัท่ี ก.2686 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

มีนำ  นรินทร์นอก 5911011448149 ล ำดบัท่ี ก.2682 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

มุทิตำ  งดสูงเนิน 5911011448090 ล ำดบัท่ี ห.758 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ยศพล  ไชยชิต 5911056721033 ล ำดบัท่ี ห.1016 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

รฐำ  หำญจกัแกว้ 5911012760090 ล ำดบัท่ี ห.1012 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

รสรินทร์  เจริญรัตนมิตร 5911011806027 ล ำดบัท่ี ห.918 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ระพีพรรณ   กลดัวงษ์ 5911011510094 ล ำดบัท่ี ห.870 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

รัชชำนนท ์  เกำ้ทนั 5911050732009 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 8

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

รุ่งเรือง  สวำ่งวงศ์ 5911011448061 ล ำดบัท่ี ก.2728 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

รุ่งนภำ   ภำคยทุธ 5911011570118 ล ำดบัท่ี ก.2659 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

รุ่งอรุณ  สำวิสิทธ์ิ 5911011820100 ล ำดบัท่ี ก.2725 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

รุจิรำ   พ่ึงบวก 5911011820073 ล ำดบัท่ี ห.956 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

รุจี  ศรีพนมวนั 5911011553035 ล ำดบัท่ี ห.782 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ฤทธิศกัด์ิ  กล ่ำจีน 5911011520048 ล ำดบัท่ี ก.2631 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ลภชัพล   บุญมำเลิศ 5911056722093 ล ำดบัท่ี ห.921 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ลลิตำ  มงคลกุล 5911011445146 ล ำดบัท่ี ก.2643 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ลกัษณพร  สำยทรัพย์ 5911056731016 ล ำดบัท่ี ก.2702 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วชิรำภรณ์  ขนุทอง 5911056601039 ล ำดบัท่ี ก.2727 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรดำ  อ่ิมทรัพย์ 5911011570085 ล ำดบัท่ี ห.789 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรพล   ทองโสภำ 5911011470054 ล ำดบัท่ี ห.861 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรรณญำวี  แกว้ก ำเนิด 5911011510095 ล ำดบัท่ี ห.886 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรรษมน  โสดำ 5911011820091 ล ำดบัท่ี ห.983 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรรษำ  พำกเพียร 5911056722054 ล ำดบัท่ี ห.761 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรัญญำ  เก้ียวเกำ้ 5911011520042 ล ำดบัท่ี ห.763 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรัฐรี   อคัรโรจนรัชต์ 5911011570113 ล ำดบัท่ี ห.840 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรำงคณำ   มงัคละพลงั 5911011553065 ล ำดบัท่ี ห.873 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรำภร   ทองภู 5911011806028 ล ำดบัท่ี ห.947 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั



ประกาศ ณ วันที ่22 มถินุายน 2559 27

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

วรำภรณ์   ไตรเสนีย์ 5911011806057 ล ำดบัท่ี ห.980 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรำภรณ์  ยอดหอม 5911056604011 ล ำดบัท่ี ก.2732 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วรำวรรณ  เพ่ิงเทียง 5911011510083 ล ำดบัท่ี ก.2660 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วฤทธ์ิ  จิรนิรันดร 5911011553049 ล ำดบัท่ี ห.1014 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วชัระ   กลัยำ 5911011470047 ล ำดบัท่ี ห.823 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วชัรี   เดชจินดำ 5911011553063 ล ำดบัท่ี ก.2657 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วชัลำวลี  ชินศรี 5911011570125 ล ำดบัท่ี ห.1006 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วนัชินี  เหลืองท ำเหมือน 5911011470039 ล ำดบัท่ี ห.791 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วิจิตรำ  ช้ินสุวรรณ 5911011510075 ล ำดบัท่ี ห.807 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วิชญำดำ  เขม็ชำติ 5911011570095 ล ำดบัท่ี ห.804 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วิทวสั   ก้ิง 5911012760257 ล ำดบัท่ี ห.996 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

วิทวสั  เล็กสมบูรณ์ 5911020660024 ล ำดบัท่ี ห.857 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

วิภำพร  สำยแกว้ 5911011340090 ล ำดบัท่ี ก.2651 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศมพล   โพธ์ิเนินชยั 5911011570147 ล ำดบัท่ี ห.990 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศรวนีย ์  รัตนเรืองศิลป์ 5911020660030 ล ำดบัท่ี ห.993 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศรำวฒิุ  แมลงผ้ึง 5911011448101 ล ำดบัท่ี ก.2632 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศศิวรดำ  กำหลง 5911011553060 ล ำดบัท่ี ห.838 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศศิวิมล  ทบัทิมทอง 5911011445122 ล ำดบัท่ี ก.2625 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศกัดำ   ปำนรสทิพย์ 5911011820080 ล ำดบัท่ี ห.965 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศิโรรัตน์   พนัธ์เพช็ร 5911056605058 ล ำดบัท่ี ก.2679 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศิณีนำถ   ไทยสวี 5911011445138 ล ำดบัท่ี ห.792 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศิรภสัสร   สมมุติ 5911011570143 ล ำดบัท่ี ห.901 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศิริชยั   แตงอ่อน 5911020660028 ล ำดบัท่ี ห.952 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศิลป์ศุภำ   มุงคุณแสน 5911011446122 ล ำดบัท่ี ห.885 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

ศิลำ   ธำรสุวรรณ์ 5911012760219 ล ำดบัท่ี ห.955 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศิวกร  โชติพำนสั 5911012760209 ล ำดบัท่ี ห.1001 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศิวพร   สีหมอก 5911011570107 ล ำดบัท่ี ก.2653 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศิวำนนท ์  เกิดแกว้ 5911011553033 ล ำดบัท่ี ห.771 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศิษฎำภำ  ทำระ 5911011520045 ล ำดบัท่ี ก.2636 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

ศุทธินี   ผิวผ่ำน 5911012760223 ล ำดบัท่ี ห.966 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สมโชค   ปฐมไพบูลยกิ์จ 5911011445145 ล ำดบัท่ี ห.821 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สมฤทยั   ชำติไทย 5911011445171 ล ำดบัท่ี ห.880 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สรวิชญ ์ บุญมำก 5911011446098 ล ำดบัท่ี ก.2645 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สรวิศ  ภำสุระธีระ 5911011806015 ล ำดบัท่ี ก.2730 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สวรส   คงดนตรี 5911011570105 ล ำดบัท่ี ห.829 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สันติ   สำสตร์ช่วง 5911011510085 ล ำดบัท่ี ก.2661 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั



ประกาศ ณ วันที ่22 มถินุายน 2559 30

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

สำธิดำ   ทองเนำวรัตน์ 5911011940058 ล ำดบัท่ี ก.2678 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สำมำรถ   บวัเงิน 5911011470061 ล ำดบัท่ี ก.2674 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สำยธำร  เทพศิริ 5911011836073 ล ำดบัท่ี ก.2696 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สิงหรำช   แสงสุข 5911011570148 ล ำดบัท่ี ห.1000 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สิทธิชยั  ม่วงแกว้ 5911011940096 ล ำดบัท่ี ก.2723 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สิรธีร์  อุ่นประดิษฐ 5911011940080 ล ำดบัท่ี ห.970 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สิรินทรำ   นอ้ยสกุล 5911050160050 ล ำดบัท่ี

ก.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 2

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

สิริมำ   กงัแฮ 5911056601054 ล ำดบัท่ี ห.978 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สิริลกัษณ์  ทองโต่น 5911011510097 ล ำดบัท่ี ก.2671 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

สิรีทอน  หลกัค  ำ 59110114455158 ล ำดบัท่ี ห.839 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุขธชัญำทิพย ์ ปำลกะวงศ ์ณ อยธุยำ5911011553071 ล ำดบัท่ี ก.2669 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุขมุำภรณ์   ญำณจรูญ 5911012760226 ล ำดบัท่ี ห.971 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุจินดำ  ดีประเสริฐ 591101276050 ล ำดบัท่ี ห.916 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุชำดำ   แป้นศิริรัตน์ 5911011570086 ล ำดบัท่ี ก.2630 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุชำนำถ  เขม็ข  ำ   5911011570084 ล ำดบัท่ี ห.781 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุดำรัตน์   ท  ำทำน 5911011806023 ล ำดบัท่ี ห.845 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุดำรัตน์  เกตุจนัทร์ 5911011446102 ล ำดบัท่ี ห.837 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุทินำ   โตสมบุญ 5911050160045 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 5

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

สุธิดำ  คงตระกูลมัน่คง 5911011801059 ล ำดบัท่ี ห.1010 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุธิตำ   น ้ำใจมัน่ 5911011806043 ล ำดบัท่ี ห.953 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุนดัดำ   จนัทร์อ่อน 5911011820088 ล ำดบัท่ี ห.985 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุนิตำ   หำดี 5911012760211 ล ำดบัท่ี ห.951 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุนิมำ   นุรักษ์ 5911011820060 ล ำดบัท่ี ก.2677 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุประภำ   องักินนัท์ 5911011809046 ล ำดบัท่ี ห.968 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุพรรษำ   กลอนกลำง 5911011820089 ล ำดบัท่ี ห.975 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุพตัรำ   คำ้สมบติั 5911011820082 ล ำดบัท่ี ก.2706 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุภำพร  แปลงชยัสง 5911011445123 ล ำดบัท่ี ก.2626 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุภำพร  โตจุฬำ 5911056722071 ล ำดบัท่ี ก.2650 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุภำพร  ไชยวำน 5911011570075 ล ำดบัท่ี ห.768 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุภำวดี  สิริแวว 5911011570087 ล ำดบัท่ี ก.2637 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

สุมินตรำ   ศรีพุ่ม 5911011570131 ล ำดบัท่ี ห.882 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุรนนัท ์  มีแรง 5911011806060 ล ำดบัท่ี ห.999 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุรยทุธ   พิมพำนนท์ 5911011446117 ล ำดบัท่ี ห.874 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุรัตน์ดำ   มำเป่ียม 5911011510098 ล ำดบัท่ี ห.895 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุวนนัท ์  สุดหนองบวั 5911011460098 ล ำดบัท่ี ห.836 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุวพชัร  แม่นแท้ 5911011820053 ล ำดบัท่ี ก.2670 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุวินนัท ์  มะเซ็ง 5911011570111 ล ำดบัท่ี ห.841 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุวิมล   โพระนก 5911011802032 ล ำดบัท่ี ห.912 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

สุวิมล   พลูลกัษณะ 5911011820087 ล ำดบัท่ี ก.2713 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

หทยัชนก   บุญแน่น 5911056731012 ล ำดบัท่ี ห.948 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

หน่ึงฤทยั   องักินนัท์ 5911011820070 ล ำดบัท่ี ห.938 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อติกำนต ์ ขำวสอำด 5911011445130 ล ำดบัท่ี ห.777 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

อทิตยำ   มณีกญัญ์ 5911011445166 ล ำดบัท่ี ห.863 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อนิรุท  สโมสรสุข 5911011446094 ล ำดบัท่ี ห.809 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อนุชิต   ระโหฐำน 5911011446088 ล ำดบัท่ี ก.2644 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อภสัริญญำ   เร่ิมยนิดี 5911011445128 ล ำดบัท่ี ห.776 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อภิชญำ   พ่ึงเพช็ร 5911011445155 ล ำดบัท่ี ห.831 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อภิชญำ   อนนัตทิพยเมธี 5911011445181 ล ำดบัท่ี ห.913 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อภิชญำ  อินทสุวรรณ์ 5911056721153 ล ำดบัท่ี ก.2683 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อภิญญำ   หม่องมูล 5911011820094 ล ำดบัท่ี ห.987 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อภิญญำ  สุทธสนธ์ 5911056722063 ล ำดบัท่ี ก.2638 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อภิภทัร  ทองปรอน 5911011446085 ล ำดบัท่ี ห.799 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อภิวฒัน์   จนัลอด 5911056601048 ล ำดบัท่ี ห.937 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อภิสิทธ์ิ  จิตรประสงค์ 5911056722080 ล ำดบัท่ี ห.834 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

อรญำ   ฤทธ์ิธรรม 5911012760237 ล ำดบัท่ี ห.976 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อรณรินทร์   เวชกิจ 5911012760194 ล ำดบัท่ี ห.940 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อรรถพล   ผดุง้กูล 5911012760152 ล ำดบัท่ี ก.2688 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อรวี   นวนิรมล 5911056601052 ล ำดบัท่ี ก.2714 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อรวีร์   จิรสกุลอ่อนแจง้ 5911011806055 ล ำดบัท่ี ห.974 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อรอนงค ์  พลเยีย่ม 5911011510092 ล ำดบัท่ี ห.889 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อรัญญำ   แซ่ตั้ง 5911011836093 ล ำดบัท่ี ก.2715 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อริญำ   เขียนขำน 5911011448139 ล ำดบัท่ี ห.883 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อริศรำ   ปัญณะสมบูรณ์ 5911011820058 ล ำดบัท่ี ก.2675 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อริสำ  เปสลำพนัธ์ 5911011553041 ล ำดบัท่ี ห.794 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

อรุณี   วฒิุนำม 5911050160054 ล ำดบัท่ี

ห.
สุพรรณบุรี
 รอบ
ทดแทน 11

ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6-7 ก.ค. 
59

เวลำ 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   หอ้งกิจกำร
นกัศึกษำ อำคำรสวนแกว้ 2 ชั้น 1  
คุณชลิดำ  ป้อมสกุล

อลงกรณ์  ศรศิลป์ 5911011446065 ล ำดบัท่ี ห.757 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

องัควิภำ   สุขเจริญ 5911011448144 ล ำดบัท่ี ห.891 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อญัชดำ   พิมพส์วรรค์ 5911011820061 ล ำดบัท่ี ก.2680 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อญัมณี  ไชยซ่ือ 5911011448125 ล ำดบัท่ี ห.855 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อำทิตยำ  เจริญจอหอ 5911011445126 ล ำดบัท่ี ห.762 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อำทิตยำ  สุขเสริม 5911056722053 ล ำดบัท่ี ห.764 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อำภสัสรำ   อุดมทวี 5911011448143 ล ำดบัท่ี ห.892 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อำมำล   เจะ๊โด 5911011809048 ล ำดบัท่ี ก.2704 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมยื่นเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 59  (รอบสอบทดแทน) 

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ               

     (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 ม.ิย.  - 5 ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559

อำรยำ   รัดข  ำ 5911056722061 ล ำดบัท่ี ห.786 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อำรยำ   สำรสุข 5911011553061 ล ำดบัท่ี ห.850 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 8.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อำริยำ   ฉ ่ำมะณี 5911012760171 ล ำดบัท่ี ห.927 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อำริสำ  เจิมศิริวฒันำ 5911011460081 ล ำดบัท่ี ห.795 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อำรียำ  ตรีรัตนสกุล 5911011448111 ล ำดบัท่ี ห.813 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อำรุต   ทบัทิม 5911056722094 ล ำดบัท่ี ห.925 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 12.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อิทธิพทัธ์   กำญจนำธีระ 5911011802064 ล ำดบัท่ี ห.977 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อิสระภำพ   บ  ำรุงเจียม 5911056731013 ล ำดบัท่ี ห.950 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 13.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อิสรำภรณ์   ทองดี 5911056605057 ล ำดบัท่ี ห.904 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 10.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อุกฤษฎ ์ ธรรมวงศ์ 5911011460088 ล ำดบัท่ี ก.2652 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 6 ก.ค. 59 เวลำ 9.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั

อุบลวรรณ   ชูเขียว 5911011806059 ล ำดบัท่ี ห.1002 ส่งแบบค ำขอกูย้มืเงินฯพร้อมสัมภำษณ์วนัท่ี 7 ก.ค. 59 เวลำ 14.30 น. ท่ีอำคำร 3 หอ้ง 315 ในมหำวิทยำลยั


