
วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 1

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559
เจนจิรา  บินตอเล็บ 5911011801075 ล าดบัท่ี ก.2817 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

เต็มฟ้า  พลโยธา 5911011520065 ล าดบัท่ี ก.2768 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

เบญญา  วงศท์องหลาง 5911011804102 ล าดบัท่ี ห.1122 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

เพชรลดา  เพชรแสงดี 5911011540047 ล าดบัท่ี ห.1117 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

เมธาพร  ผาดโผน 5911056990082 ล าดบัท่ี ก.2770 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

เหมือนฝัน  คมเฮียง 5911011520061 ล าดบัท่ี ห.1049 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

แพรวา  เอ่ียมละมยั 5911056605076 ล าดบัท่ี ห.1066 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

โชติกา  พรมมาบุตร 5911011940118 ล าดบัท่ี ห.1174 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ไตรรัตน์  ประเทศา 5911056604039 ล าดบัท่ี ห.1141 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ไพลิน  สุขโกมล 5911011445186 ล าดบัท่ี ห.1153 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กนกวรรณ  มากสอน 5911056605082 ล าดบัท่ี ก.2804 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กนกวรรณ  วรรณพรหม 5911056723061 ล าดบัท่ี ห.1062 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กนกวลัย ์ ศิลาหอม 5911011814063 ล าดบัท่ี ห.1140 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

กนกอร  จนัทร์แฟง 5911011820110 ล าดบัท่ี ห.1084 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กมล  เตชะ 5911011820118 ล าดบัท่ี ก.2815 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กรกช  สมบุญ 5911056160125 ล าดบัท่ี ห.1164 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กรกฎ  อินทร์สญั 5911011802070 ล าดบัท่ี ก.2741 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กรกนก  อ่อนนอ้มดี 5911056990067 ล าดบัท่ี ก.2739 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กฤษณา  เจตนากลาง 5911011470078 ล าดบัท่ี ห.1103 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กญัจน์ชุติมา  อินจินดา 5911011820111 ล าดบัท่ี ห.1089 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กญัญว์รา  วารียนัต์ 5911011470079 ล าดบัท่ี ห.1154 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กญัญารัตน์  ฤกษดี์ 5911011802075 ล าดบัท่ี ห.1079 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กลัยกร  พิมมา 5911011340110 ล าดบัท่ี ห.1152 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กาญจนา  บางเหลือ 5911056990074 ล าดบัท่ี ห.1045 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กาญจนาพร  อาคะพงษ์ 5911011510110 ล าดบัท่ี ก.2771 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กาญนภา  กาญจนชาติ 5911056150041 ล าดบัท่ี ห.1132 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

กิตติศกัด์ิ  ทองทิพย์ 5911056180036 ล าดบัท่ี ห.1105 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กิตติศกัด์ิ  พฒุพิมเสน 5911011940115 ล าดบัท่ี ก.2814 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

กุลปรียา  เนตรนางรอง 5911011470085 ล าดบัท่ี ห.1131 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ขวญัตา  ราษีทอง 5911011460122 ล าดบัท่ี ห.1106 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ฆนรส  มงคลสมบติัศิริ 5911011804095 ล าดบัท่ี ห.1059 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จรรยา  กนัทะยศ 5911011445183 ล าดบัท่ี ห.1036 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จริยา  เพง็พว่ง 5911011814067 ล าดบัท่ี ห.1147 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จริยา  ไสยวงศ์ 5911056723077 ล าดบัท่ี ก.2824 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จกัรกฤษณ์  เทือกอุด 5911056160124 ล าดบัท่ี ห.1156 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จกัรี  สลบัศรี 5911056150042 ล าดบัท่ี ก.2819 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จารุณี  สายนุย้ 5911011470080 ล าดบัท่ี ห.1101 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จ านงนาถ  พลอยพนัแสง 5911011491037 ล าดบัท่ี ห.1072 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จิดาภา  เหมือนนาดอน 5911056150028 ล าดบัท่ี ห.1050 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 4

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

จิตรา  โงว้หลี 5911056604029 ล าดบัท่ี ก.2747 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จิตราภา  ชุมทอง 5911050732011 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี แอด 7
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

จิตสุภา  นกัเสียง 5911011796068 ล าดบัท่ี ห.1130 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จินตจุ์ฑา  มโนรส 5911011520078 ล าดบัท่ี ก.2790 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จิระ  ศรีโคตร 5911011030036 ล าดบัท่ี ก.2801 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จิรัชญา  กองบุปผา 5911011460116 ล าดบัท่ี ก.2760 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จิราพร  ศรีเจริญ 5911011814062 ล าดบัท่ี ห.1136 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จิราภรณ์  พรมทอง 5911011820112 ล าดบัท่ี ห.1108 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จิราภา  ผาทอง 5911011940102 ล าดบัท่ี ห.1078 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

จุฑามาศ  ยอดโพธ์ิศรี 5911056601058 ล าดบัท่ี ก.2752 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชไมพร  บุญรุ่ง 5911011809071 ล าดบัท่ี ห.1177 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 5

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

ชนนิกานต ์ นามวงษ์ 5911056990072 ล าดบัท่ี ก.2744 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชนนิกานต ์ ศิริบรรจงโชค 5911012760267 ล าดบัท่ี ห.1077 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชนาธิป  ชูราษี 5911011802073 ล าดบัท่ี ห.1074 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชนิญญา  รัมวฒิุ 5911011801068 ล าดบัท่ี ห.1076 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชลาลยั  แวงเลิศ 5911056990076 ล าดบัท่ี ก.2750 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชวนนัท ์ รู้ขาย 5911056990078 ล าดบัท่ี ก.2756 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชวลิต  บุญคง 5911011460124 ล าดบัท่ี ก.2787 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชาคริสต ์ ฉิมกล่ิน 5911012760278 ล าดบัท่ี ห.1179 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชาติชนนัทน์  ช่ืนโพธ์ิชยั 5911011540044 ล าดบัท่ี ห.1095 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชาลิณี  ชยัประเสริฐ 5911011804101 ล าดบัท่ี ก.2798 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชินกฤต  ศรีสุทธี 5911011940112 ล าดบัท่ี ห.1118 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชินภทัร  แหยมแกว้ 5911011520056 ล าดบัท่ี ห.1029 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ชุติมา  สุรพนัธุ์ 5911011540040 ล าดบัท่ี ห.1034 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 6

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

ญาณิศา  แกว้สระแสน 5911050320063 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี แอด 5
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

ญาณิศา  มากแจง้ 5911011491038 ล าดบัท่ี ก.2766 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ญาดา  ศรีนพนนัท์ 5911011809060 ล าดบัท่ี ห.1068 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณหทยั  วาแสนอวน 5911012760270 ล าดบัท่ี ห.1100 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณชัชา  พรพนาฤทธิชยั 5911056723071 ล าดบัท่ี ห.1142 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณชัติยา  ภู่สุนทร 5911056990087 ล าดบัท่ี ห.1086 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณฏัฐกานต ์ ทาแสง 5911011491039 ล าดบัท่ี ห.1109 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณฐัชนก  วิเศษแพทย์ 5911050732021 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี แอด 5
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 7

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

ณฐัชา  อินจินดา
5911012760268 ล าดบัท่ี ห.1092 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณฐัดนยั  เกตุเรืองโรจน์ 5911011470068 ล าดบัท่ี ห.1040 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณฐัธิดา  อุ่นดา 5911011340100 ล าดบัท่ี ห.1060 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณฐันนัท ์ รอดศิลป์ 5911011470069 ล าดบัท่ี ห.1051 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณฐันิชา  กิจเกียรต์ิ 5911011470082 ล าดบัท่ี ห.1111 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณฐัพชัร์  สร้างสมัพนัธ์ 5911056723052 ล าดบัท่ี ห.1025 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณฐัวรรณ  จนัดาเรือง 5911011806074 ล าดบัท่ี ห.1133 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณฐัวฒิุ  ศรีสุนนัท์ 5911011940117 ล าดบัท่ี ห.1172 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ณฐัศุภรณ์  ช่างปัญญา 5911011806068 ล าดบัท่ี ห.1094 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ดรุณี  จิตจกัร 5911056990080 ล าดบัท่ี ก.2763 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 8

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

ดาริน  นามโคตร 5911050732015 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี แอด 9
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

ตะวนั  จงทนั 5911056180033 ล าดบัท่ี ห.1082 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ติสสะ  จุนนะภาต 5911011540042 ล าดบัท่ี ห.1041 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ทิฆมัพร  รัตนศิริพรหม 5911056723051 ล าดบัท่ี ห.1024 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ทิพอปัสร  จัน่เพชร 5911011510122 ล าดบัท่ี ก.2825 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ธนพฒัน์  ใจใหญ่ 5911056990091 ล าดบัท่ี ก.2785 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ธนชั  วงอมัหมดั 5911011470065 ล าดบัท่ี ห.1180 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ธนชัชา  ทองดี 5911011796060 ล าดบัท่ี ห.1030 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ธนิดา  ขาวสุวรรณ 5911050732012 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี แอด 8
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 9

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

ธมลวรรณ  คีรีคช 5911011340096 ล าดบัท่ี ห.1056 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ธรรมเนตร  พฒันพนูผล 5911011460115 ล าดบัท่ี ก.2745 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ธญัญาเรศ  พวงวาสนา 5911011805065 ล าดบัท่ี ห.1144 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ธิติมาพร  ขนัทะชา 5911011340095 ล าดบัท่ี ห.1054 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นที  อ่อนโอน 5911056605078 ล าดบัท่ี ห.1093 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นพพล  ทองพลูแสงสวา่ง 5911011460130 ล าดบัท่ี ห.1170 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นภสัสร  เพียวงษา 5911011470084 ล าดบัท่ี ก.2796 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นฤมล  นนัทการ 5911056160130 ล าดบัท่ี ก.2823 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นวลปราง  แซ่ยี่ 5911011510105 ล าดบัท่ี ห.1047 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นวลอนงค ์ ตาฝ้ัน 5911056723062 ล าดบัท่ี ก.2758 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นฏัฐินี  เข็มพนัธ์ 5911011520073 ล าดบัท่ี ห.1181 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นทัจิรา  แสงอินทร์ 5911011820109 ล าดบัท่ี ก.2773 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นนัทนา  บวัทอง 5911011470075 ล าดบัท่ี ก.2783 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 10

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

นนัทิยา  สุวรรณแสวง 5911011470089 ล าดบัท่ี ห.1176 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นสัรี  นคัราเรือง 5911011806072 ล าดบัท่ี ห.1128 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นิธิศ  คุม้เดช 5911056150040 ล าดบัท่ี ก.2799 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นิภาพร  กาลพนัธา 5911011470073 ล าดบัท่ี ห.1081 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นุจรินทร์  ระวิ 5911056605083 ล าดบัท่ี ก.2808 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นุชนภา  ปิยภูริสกุล 5911056160122 ล าดบัท่ี ก.2820 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นุชนารถ  ยมน 5911011510109 ล าดบัท่ี ห.1069 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

บุษปรัชต ์ บุญตน 5911011570154 ล าดบัท่ี ก.2751 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ปธานิน  ไชยโย 5911011510107 ล าดบัท่ี ห.1044 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ปนิดา  แสงชยัภูมิ 5911011470076 ล าดบัท่ี ห.1099 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ปภาวรินท ์ เต่ือยมา 5911056604035 ล าดบัท่ี ห.1102 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประภสัสร  สวา่งเนตร 5911011510114 ล าดบัท่ี ก.2782 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ปรียานุช  แซ่อุ่น 5911056180034 ล าดบัท่ี ห.1085 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 11

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

ปาณิสรา  บูรณ์ชนะ 5911012760262 ล าดบัท่ี ห.1028 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ปานทิพย ์ คูสุวรรณ 5911011320091 ล าดบัท่ี ห.1167 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ปาริฉตัร  ปัดอาสา 5911056990066 ล าดบัท่ี ก.2736 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ปาริศรา  คณาญาติ 5911011510121 ล าดบัท่ี ห.1158 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ปิยรัตน์  ดุลนิมิตร 5911056723070 ล าดบัท่ี ห.1135 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ปิยะธิดา  มะลิคง 5911011491041 ล าดบัท่ี ก.2793 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พรทิพย ์ ชอบกิจ 5911011814071 ล าดบัท่ี ห.1182 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พรพิชชา  รัตนปินทะ 5911011796067 ล าดบัท่ี ก.2776 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พรรณนารา  ค  ารศ 5911011510118 ล าดบัท่ี ก.2800 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พชัราพร  พิบูลย์ 5911011460126 ล าดบัท่ี ห.1115 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พชัราภรณ์  ดอกกุหลาบ 5911011510111 ล าดบัท่ี ก.2774 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พชัรี  แสนบริสุทธ์ิ 5911056605081 ล าดบัท่ี ห.1127 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พชัรี  ศรีธวชั 5911011802074 ล าดบัท่ี ห.1071 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 12

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

พนัธิตรา  กลีบอุบล 5911011553090 ล าดบัท่ี ห.1112 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พนัธุ์วดี  สิทธิศาสตร์ 5911011460128 ล าดบัท่ี ก.2791 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พิชญดา  นิรปัณนา 5911011809063 ล าดบัท่ี ห.1123 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พิชญา  วงษก์ลม 5911056604040 ล าดบัท่ี ห.1148 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พิมพช์นก  คนัธา 5911011804094 ล าดบัท่ี ก.2757 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พิมพผ์กานต ์ รู้แพร่ 5911056731020 ล าดบัท่ี ห.1162 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พิมพพ์จี  เร่ือศรีจนัทร์ 5911011801067 ล าดบัท่ี ห.1075 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พิมพพ์ฒัน์  ปัญญโรจน์ 5911011540043 ล าดบัท่ี ห.1064 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พิมพภ์ทัรา  สมานพงษ์ 5911050160062 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี แอด 3
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

พิมพม์าดา  ทองลอ้ม 5911011445185 ล าดบัท่ี ห.1143 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พิมพว์ลี  บ  ารุงศิลป์ 5911011809057 ล าดบัท่ี ห.1053 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 13

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

พิมลพรรณ  ปางสุข 5911011520081 ล าดบัท่ี ก.2806 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

พิยดา  พาณิชยว์ฒันานุกูล 5911050732020 ล าดบัท่ี
ห.สุพรรณบุรี แอด 
11

ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

ภทัรนิษฐ์  อ่างนิลพนัธ์ 5911056990075 ล าดบัท่ี ห.1048 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ภทัรพล  กลัน่คูวฒัน์ 5911056150036 ล าดบัท่ี ห.1113 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ภทัรศยา  บุรีเทศน์ 5911050160060 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี แอด 2
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

ภทัรานิษฐ์  นพคุณ 5911056990084 ล าดบัท่ี ห.1083 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ภาณุมาส  สีขวา 5911011940116 ล าดบัท่ี ห.1173 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ภานุภทัร  สุดอาราม 5911056160127 ล าดบัท่ี ห.1169 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ภาวิณี  กญัจนา 5911011447014 ล าดบัท่ี ก.2788 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 14

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

ภูวดล  ล้ีประจง 5911056160129 ล าดบัท่ี ก.2821 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

มงคลชยั  ป้องยาง 5911056150039 ล าดบัท่ี ก.2797 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

มณฑิฌาย ์ ลีรเศรษฐากร 5911011814061 ล าดบัท่ี ห.1171 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

มณีขวญั  มีวรรณี 5911011814055 ล าดบัท่ี ก.2759 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

มนทิรา  ทองหนองบวั 5911011940108 ล าดบัท่ี ห.1104 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

มาริษา  ชยัประสิทธ์ิ 5911011491043 ล าดบัท่ี ห.1150 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

มาริษา  สมเนตร 5911056990071 ล าดบัท่ี ก.2742 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

มาริสา  สีทอง 5911011448153 ล าดบัท่ี ก.2775 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

มาวิน  สุขรุ่งเรือง 5911011030031 ล าดบัท่ี ห.1037 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

มินตรา  สงนอก 5911011340102 ล าดบัท่ี ก.2764 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ยวุเรศ  จนัท า 5911011520058 ล าดบัท่ี ห.1046 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

รติพร  หอมขจร 5911056180030 ล าดบัท่ี ก.2754 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

รวินนัท ์ พุม่สุวรรณ 5911011801066 ล าดบัท่ี ห.1067 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 15

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

รสสุคนธ์  บุศนุกูล 5911056180040 ล าดบัท่ี ก.2794 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ระพีพรรณ  น ้าพลอยเทศ 5911050320064 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี แอด 3
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

รัฐริกา  อ่อนนอ้ม 5911050160064 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี แอด 4
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

รัตนาภรณ์  นวะบุตร 5911056150037 ล าดบัท่ี ห.1114 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

รัตนาวดี  ทรัพยสิ์น 5911056723066 ล าดบัท่ี ก.2779 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วณิชยา  สุขวงศ์ 5911056990083 ล าดบัท่ี ก.2767 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วรกานต ์ เจ๊ะหมดั 5911011805057 ล าดบัท่ี ห.1145 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วรพงษ ์ แกว้พรรณา 5911056990077 ล าดบัท่ี ห.1052 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วรรณพร  พะลงั 5911011809064 ล าดบัท่ี ห.1116 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 16

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

วรรณวลี  เจนคจบ 5911011809066 ล าดบัท่ี ห.1138 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วรัญญา  ศรีจนัทร์ 5911056150044 ล าดบัท่ี ห.1168 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วราภรณ์  ชา้งเขียว 5911056150031 ล าดบัท่ี ห.1058 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วรินทร  มงคลแกว้ 5911056990098 ล าดบัท่ี ก.2803 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วริศรา  ข  าสุข 5911011340097 ล าดบัท่ี ห.1055 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วชัราภรณ์  นอ้ยกรณ์ 5911011491046 ล าดบัท่ี ห.1161 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วชัรี  แสงเขียว 5911011340094 ล าดบัท่ี ห.1057 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วนัชนก  เกตุแกว้ 5911056723064 ล าดบัท่ี ก.2772 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วาสนา  เจริญธรรมทศัน์ 5911056990086 ล าดบัท่ี ห.1088 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วิภารัตน์  ซอ้นจนัทร์ 5911011460121 ล าดบัท่ี ก.2784 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วิศวะ  อารีพิทกัษ์ 5911056604037 ล าดบัท่ี ห.1134 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

วีรกุล  วิชยัศิรินุกูล 5911056604044 ล าดบัท่ี ห.1165 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศกล  คุม้ญาติ 5911011030037 ล าดบัท่ี ห.1166 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 17

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

ศรวณีย ์ บุญมี 5911011805064 ล าดบัท่ี ห.1120 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศรัณยพ์ร  ธะนะดว้ง 5911011540051 ล าดบัท่ี ห.1139 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศศลกัษณ์  แกว้ทองค า 5911012760266 ล าดบัท่ี ห.1070 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศศิชา  แกว้เจริญ 5911056150027 ล าดบัท่ี ก.2749 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศศิธร  เหล็กกลา้ 5911011940104 ล าดบัท่ี ห.1087 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศศินา  วาสนา 5911011809058 ล าดบัท่ี ห.1065 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศศิวิมล  ค  าวนัดี 5911056990099 ล าดบัท่ี ห.1163 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศาลิดา  จิรวิทยาภรณ์ 5911056160123 ล าดบัท่ี ห.1146 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศิรา  เชยจิต 5911011804099 ล าดบัท่ี ห.1107 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศิริเกศ  ดวงบงัเกิด 5911056604042 ล าดบัท่ี ห.1149 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศิริญาภรณ์  คานะมี 5911011520055 ล าดบัท่ี ก.2738 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศิริรัตน์  เช้ือนุ่น 5911056604030 ล าดบัท่ี ห.1042 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศิริรัตน์  ภูฉายา 5911056990092 ล าดบัท่ี ก.2792 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 18

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

ศิวาริน  วงษเ์จริญ 5911050320062 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี แอด 2
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

ศุภกร  ไตรรัตน์ 5911011510108 ล าดบัท่ี ห.1061 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศุภกร  สิวาพานิช 5911011940091 ล าดบัท่ี ห.1178 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศุภชยั  ขจดัมลทิน 5911011801070 ล าดบัท่ี ก.2769 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ศุภรดา  ค  าเจริญ 5911056723058 ล าดบัท่ี ก.2748 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สโรชา  หาใหม่ 5911011520072 ล าดบัท่ี ห.1097 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สมฤทยั  บุญเล็ก 5911011510102 ล าดบัท่ี ก.2780 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สลิลา  ปุริสาร 5911011470086 ล าดบัท่ี ก.2795 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สหรัถ  มะลิลา 5911011030033 ล าดบัท่ี ห.1063 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 19

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

สาวิตรี  สาไทยสงค์ 5911050160059 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี แอด 1
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

สิทธิชยั  คนแรงดี 5911050160065 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี แอด 1
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

สิทธินนท ์ ธญัลกัษณ์ 5911011806063 ล าดบัท่ี ก.2746 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สินีนาฏ  วิสุทธิกุล 5911056990089 ล าดบัท่ี ก.2777 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สิรินยา  จนัทะคาม 5911056180039 ล าดบัท่ี ห.1119 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สิรินยา  ศรีอินทร์สุทธ์ิ 5911056731022 ล าดบัท่ี ห.1121 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สิริมา  หมอป่า 5911056990081 ล าดบัท่ี ก.2765 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สิริยากร  นอ้มระวี 5911011320090 ล าดบัท่ี ห.1137 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สิริรักษ ์ อุ่ยเจริญ 5911011520082 ล าดบัท่ี ก.2810 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 20

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

สิริวรรณ  โอ่งเคลือบ 5911056723057 ล าดบัท่ี ก.2743 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุกญัญา  เอ่ียมสอาด 5911011510120 ล าดบัท่ี ก.2805 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุกญัญาลกัษณ์  เสนานาค 5911011801071 ล าดบัท่ี ห.1126 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุชญัญา  สยามนิกร 5911011820104 ล าดบัท่ี ห.1035 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุชาดา  เกตุจรัส 5911056601062 ล าดบัท่ี ก.2786 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุชาดา  ผลิพฒัน์ 5911011804098 ล าดบัท่ี ก.2781 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุชาวดี  อินบุญเชิด 5911056731025 ล าดบัท่ี ก.2812 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุฎาภรณ์  สายเมือง 5911011320088 ล าดบัท่ี ห.1090 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุดารัตน์  เสียงใส 5911056990088 ล าดบัท่ี ห.1091 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุทธิดา  ทองโอ 5911011340114 ล าดบัท่ี ก.2816 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุทธิดา  ท  าบุญ 5911056990068 ล าดบัท่ี ห.1039 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุทตัตา  เกาะกลาง 5911056731024 ล าดบัท่ี ก.2809 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุทิพา  รฤกชาติ 5911011520071 ล าดบัท่ี ห.1096 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 21

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

สุธากร  กนัทะลือ 5911011804090 ล าดบัท่ี ก.2740 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุนสัสา  ฐานะสุ 5911056601069 ล าดบัท่ี ก.2807 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุนิษา  บรรดาศกัด์ิ 5911011806065 ล าดบัท่ี ห.1073 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุนิษา  อากาศไชย 5911050732018 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี แอด 4
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

สุนิสา  สุวรรณประเสริฐ 5911056160120 ล าดบัท่ี ก.2818 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุประดิษฐ์  อยูส่วสัด์ิ 5911056601056 ล าดบัท่ี ก.2737 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุพรรษา  พวงนาค 5911056731026 ล าดบัท่ี ก.2811 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุพิชญา  อินทร์ปัญญา 5911011460132 ล าดบัท่ี ห.1160 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุมิตรา  ทองพระพกัตร์ 5911056990073 ล าดบัท่ี ห.1043 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุรเกียรต์ิ  แสงทอง 5911011940114 ล าดบัท่ี ห.1175 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุรกุล  แกว้สกุลณี 5911056605079 ล าดบัท่ี ห.1098 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 22

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

สุรพฒัน์  แจ่มจนัทร์ 5911011540050 ล าดบัท่ี ห.1125 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

สุวรรณา  บวัสุวรรณ์ 5911056605075 ล าดบัท่ี ก.2755 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อนงคน์าฎ  รัตนา 5911011340111 ล าดบัท่ี ห.1155 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อนงนาฏ  กองราช 5911050320066 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี แอด 6
ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

อภสัรา  ชาวพลกรัง 5911056731027 ล าดบัท่ี ห.1159 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อภิสิทธ์ิ  ฉิมนิกร 5911011940109 ล าดบัท่ี ก.2789 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อมรทิพย ์ กนับุญมา 5911011460129 ล าดบัท่ี ห.1129 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อมฤต  สุสา 5911056990069 ล าดบัท่ี ห.1032 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อมิตา  อ่ิมบุญ 5911011820108 ล าดบัท่ี ก.2761 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อรอนงค ์ อนนัตวฒุานุรักษ์ 5911056605074 ล าดบัท่ี ห.1038 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อรอุมา  ปลอ้งกลาง 5911011510119 ล าดบัท่ี ก.2802 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 23

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

อรัชพร  อุบลวรรณา 5911056160113 ล าดบัท่ี ห.1027 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อริสา  โซซะรัมย์ 5911056723056 ล าดบัท่ี ห.1031 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ออมสิน  ค  าปาน 5911056605072 ล าดบัท่ี ห.1026 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อฐัากร  นาคขวญั 5911020660036 ล าดบัท่ี ห.1110 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อมัพิกา  ขวญัยนื 5911056731023 ล าดบัท่ี ห.1151 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อาภาพร  พลมัน่ 5911056990070 ล าดบัท่ี ห.1033 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อาริสา  การีซอ 5911011340093 ล าดบัท่ี ก.2753 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อารีรัตน์  สุโคตร 5911011340103 ล าดบัท่ี ห.1080 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อิทธิเดช  พาบุ 5911056990100 ล าดบัท่ี ก.2822 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อินทิรา  กาสเส็น 5911011320089 ล าดบัท่ี ก.2778 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อินทิรา  บุญคง 5911011510117 ล าดบัท่ี ห.1124 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อินธิรา  ใจหาญ 5911011809069 ล าดบัท่ี ห.1157 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 3 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อุไรวรรณ  ชีพนุรัตน์ 5911056990079 ล าดบัท่ี ก.2762 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



วันที ่22 กรกฏาคม 2559 ประกาศ เรือ่ง “ นัด วัน เวลา สถานที ่ทีต่อ้งนาสง่เอกสารแบบคาขอกูย้มืเงนิฯพรอ้มเขา้รับการสมัภาษณ์ขอกูย้มืเงนิฯ ประจาปี 2559 ” 24

ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ                 

   (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่  22 - 29  ก.ค.2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่  5 กรกฎาคม 2559

อุไรวรรณ  นาคสง่า 5911011809070 ล าดบัท่ี ก.2813 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2 ส.ค. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

อุมา  เตชาทวีวรรณ 5911050732019 ล าดบัท่ี
ห.สุพรรณบุรี แอด 
10

ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 2-3 ส.ค. 
59

 9.00-12.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล


