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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559
นางสาวธญัรัตน์ ปันเมนท์ 5911056990001 ล าดบัท่ี ห.201 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุดารัตน์ สร้อยสงัวาลย์ 5911056990005 ล าดบัท่ี ห.202 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกาญจนาพร แสงบุญ 5911056990012 ล าดบัท่ี ห.204 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกญัญาวีร์ ทรัพยเ์จริญ 5911056990008 ล าดบัท่ี ห.205 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวยลนภา ใหม่เอ่ียม 5911056990003 ล าดบัท่ี ห.206 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศศิขณัฑ ์มะเด่ือ 5911011320008 ล าดบัท่ี ห.207 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐักมล ศรีอุบล 5911056990015 ล าดบัท่ี ห.208 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพลทวี อ่อนสาคาม 5911056150001 ล าดบัท่ี ห.209 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวคทัลียา ไขแกว้ 5911056605004 ล าดบัท่ี ห.210 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพชัรพล ศรีสิทธ์ิ 5911011340003 ล าดบัท่ี ห.211 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรัชติยากรณ์ ชาญสูงเนิน 5911056150002 ล าดบัท่ี ห.212 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายแสงตะวนั จนัทรอ่อน 5911011320009 ล าดบัท่ี ห.213 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายอาทิตย ์คาวิน 5911056605005 ล าดบัท่ี ห.214 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวจิราภรณ์ รัมยป์ระโคน 5911056990021 ล าดบัท่ี ห.215 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพิมพล์ภสั เนียมนพ 5911011320010 ล าดบัท่ี ห.216 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพรชนก ป้านภูมิ 5911056990026 ล าดบัท่ี ห.217 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรปรียา ไชยณรงค์ 5911056605008 ล าดบัท่ี ห.218 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพรรณวิสา ชูเมือง 5911011340007 ล าดบัท่ี ห.219 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดลณภา สุขสมชีพ 5911056605009 ล าดบัท่ี ห.220 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมุกดามาศ แมน้ชยัภูมิ 5911011805001 ล าดบัท่ี ห.221 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัอร สุภาพร 5911011340010 ล าดบัท่ี ห.222 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสราวฒิุ เพช็รทบัทิม 5911011940008 ล าดบัท่ี ห.223 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรัญญาพร สุหา 5911056990029 ล าดบัท่ี ห.224 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจีรนนัท ์มัน่นอ้ย 5911011940003 ล าดบัท่ี ห.225 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิวณี แดงดอ้มยทุธ์ 5911056990018 ล าดบัท่ี ห.226 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมาริษา สายสีแกว้ 5911056605011 ล าดบัท่ี ห.227 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวนิลตา อินผดั 5911056990027 ล าดบัท่ี ห.228 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนญัฐา จาบทอง 5911056990019 ล าดบัท่ี ห.229 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเสาวลกัษณ์ อภิวนัท์ 5911011320015 ล าดบัท่ี ห.230 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอภิญญา ไกรทอง 5911011340018 ล าดบัท่ี ห.231 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายเอกพจน์ เพชรแกว้ 5911020660003 ล าดบัท่ี ห.232 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายอมรเทพ ศรีละออง 5911020660005 ล าดบัท่ี ห.233 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกณิศา ปทุมรัตน์ 5911011340019 ล าดบัท่ี ห.234 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกิติยา จนัทร์มาลา 5911056150005 ล าดบัท่ี ห.235 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพิมพว์รีย ์วิเศษ 5911011320021 ล าดบัท่ี ห.236 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนนทนนัท ์อกัษร 5911056605015 ล าดบัท่ี ห.237 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุภาภรณ์ โกมุท 5911056990034 ล าดบัท่ี ห.238 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวทิพยก์มล สุตะนนท์ 5911056605017 ล าดบัท่ี ห.239 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสิรินาถ บวัศรี 5911056605016 ล าดบัท่ี ห.240 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวปิยะรัตน์ นิลาทวงค์ 5911056150007 ล าดบัท่ี ห.241 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปิยว์รา ตาซิว 5911011320022 ล าดบัท่ี ห.242 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววลัลภา นนทก์นัหา 5911011801001 ล าดบัท่ี ห.243 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมาลินี พฒุด า 5911056990032 ล าดบัท่ี ห.244 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัธิดา ยวนจิตต์ 5911011340036 ล าดบัท่ี ห.247 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนีรนุช หอกค า 5911056990036 ล าดบัท่ี ห.248 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายยทุธพิชยั บุญสงค์ 5911020660006 ล าดบัท่ี ห.249 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายดีไซน์ ทนัหา 5911020660007 ล าดบัท่ี ห.250 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอารัญจนา ศรีไสยเพชร 5911056990038 ล าดบัท่ี ห.251 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายชวลั แสงปลอ้ง 5911012760001 ล าดบัท่ี ห.252 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายจกัรดุลย ์เลียบส่ือตระกูล 5911011940012 ล าดบัท่ี ห.253 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเรวดี ด่านกุลชยั 5911056180007 ล าดบัท่ี ห.254 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายแกลว้กลา้  ธิแกว้ 5911011940015 ล าดบัท่ี ห.255 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวนจัจิรา ยอดสิงห์ 5911056990035 ล าดบัท่ี ห.256 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศุภรดา วนัวงษา 5911011340023 ล าดบัท่ี ห.257 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมณีรัตน์ ลีลา 5911011320030 ล าดบัท่ี ห.258 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจิรภทัร  จนัทร์พลู 5911056150008 ล าดบัท่ี ห.260 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายแสงชยั ซ่ือสตัย์ 5911011445002 ล าดบัท่ี ห.261 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายวิศรุต เจนสิริโสภณ 5911011340012 ล าดบัท่ี ห.262 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธราธร มุกดา 5911011940017 ล าดบัท่ี ห.264 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายณฐัชนน สาขา 5911011940018 ล าดบัท่ี ห.265 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายบณัฑิต ทองอ าไพ 5911011340032 ล าดบัท่ี ห.266 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิริลกัษณ์ จนัทร์อินทร์ 5911056990025 ล าดบัท่ี ห.267 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวแสงอรุณ ขาวทอง 5911056990028 ล าดบัท่ี ห.268 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอมรรัตน์ จกัรไชย 5911011320035 ล าดบัท่ี ห.269 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนิรชา เห่งมกั 5911056601012 ล าดบัท่ี ห.270 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายอภิสิทธ์ิ ป่ินทอง 5911020660010 ล าดบัท่ี ห.271 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปัณฑารีย ์สินรา 5911056601014 ล าดบัท่ี ห.274 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสิราวรรณ ดีสุข 5911056601018 ล าดบัท่ี ห.275 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพิเชฐ แกว้คุม้ 5911011445004 ล าดบัท่ี ห.276 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนฤดล วรนาม 5911011340042 ล าดบัท่ี ห.277 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสมาณกาญจน์ ไตรภู่ 5911011806001 ล าดบัท่ี ห.278 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวโยษิตา ส่งแสง 5911056604006 ล าดบัท่ี ห.280 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุทธิดา เจนรอบ 5911056605029 ล าดบัท่ี ห.281 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพิมผกา ซ่ือสตัย์ 5911056605033 ล าดบัท่ี ห.282 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพิมพนิ์ภา ชะวาเขียว 5911011340044 ล าดบัท่ี ห.283 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเจรจิรา ใจกลา้ 5911056180012 ล าดบัท่ี ห.284 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพิเชษฐ์ อ่อนชูสูงทรง 5911011940023 ล าดบัท่ี ห.285 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเสาวรส เชิดชู 5911011448002 ล าดบัท่ี ห.286 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวอรัญญา นาคปก 5911056731006 ล าดบัท่ี ห.287 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพณัณิตา จ  าปาทอง 5911056604008 ล าดบัท่ี ห.288 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุวชิรา ภูมิพลบั 5911011320047 ล าดบัท่ี ห.289 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสิวินีย ์เข็มทอง 5911011340041 ล าดบัท่ี ห.290 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดาริกา ชาสงวน 5911056150017 ล าดบัท่ี ห.291 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภริดา แกว้ประสิทธ์ิ 5911011320051 ล าดบัท่ี ห.292 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายกิตติศกัด์ิ กอสาลี 5911056180015 ล าดบัท่ี ห.293 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชลิตา อ านวย 5911056990050 ล าดบัท่ี ห.294 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนภสัวรรษ สุขเกษม 5911011940031 ล าดบัท่ี ห.295 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิวพร เจริญแสน 5911056990049 ล าดบัท่ี ห.296 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศวิตา บุญวนัต์ 5911056731005 ล าดบัท่ี ห.297 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกิตติยา แสงพฒุ 5911011320040 ล าดบัท่ี ห.298 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายเนติธร พงษพ์นัธ์ปัญญา 5911011940030 ล าดบัท่ี ห.299 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวสุพตัรา น ้าค  า 5911056605031 ล าดบัท่ี ห.300 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภทัธิมา คงทอง 5911011320048 ล าดบัท่ี ห.301 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนภกัประภา สีม่วง 5911011320053 ล าดบัท่ี ห.302 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรัตนาวดี แกว้มา 5911056150018 ล าดบัท่ี ห.303 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกุลธิดา ซุ่นอินทร์ 5911011340050 ล าดบัท่ี ห.304 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกชทศั สืบชาติ 5911056150019 ล าดบัท่ี ห.305 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายชาญณรงค ์สุวรรณโรจน์ 5911011940029 ล าดบัท่ี ห.306 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรัชพร ส าลีพนัธุ์ 5911056990054 ล าดบัท่ี ห.307 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิริลกัษณ์ เกตุสุวรรณ 5911011320042 ล าดบัท่ี ห.308 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธนะวรรธ์ ฐิติหิรัญธิคุณ 5911011940032 ล าดบัท่ี ห.309 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอมรกานต ์อินเงิน 5911056605038 ล าดบัท่ี ห.310 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายภูริทศั วิเศษสมบติั 5911056721002 ล าดบัท่ี ห.311 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสาทินี กานดา 5911011446002 ล าดบัท่ี ห.313 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวสุภาวรรณ ใจกลา้ 5911056605040 ล าดบัท่ี ห.314 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวฉตัรแกว้ ชอบงาม 5911056605043 ล าดบัท่ี ห.315 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดวงเนตร ชาติพิมาย 5911056990055 ล าดบัท่ี ห.316 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกชกร สีลารักษ์ 5911011340053 ล าดบัท่ี ห.317 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุพรรษา ชินบุตร 5911011320062 ล าดบัท่ี ห.318 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายประติมา พวงบุหงา 5911056180018 ล าดบัท่ี ห.319 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัพร มงคลตระกูล 5911056990057 ล าดบัท่ี ห.320 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพชัราวรรณ พละค าหาร 5911056601026 ล าดบัท่ี ห.322 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเยาวลกัษณ์ สีสนั 5911011320057 ล าดบัท่ี ห.323 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเจนจิรา ชูช่วย 5911011340060 ล าดบัท่ี ห.324 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิจิตรา ดิสนะ 5911056605044 ล าดบัท่ี ห.325 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธนพล เมืองโคตร 5911011801002 ล าดบัท่ี ห.326 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววนัทนา ก่อธรรมเจริญ 5911056990053 ล าดบัท่ี ห.327 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาววาสินี วนัจนัทร์ 5911011320037 ล าดบัท่ี ห.328 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดารารัตน์ โนพวน 5911056990056 ล าดบัท่ี ห.329 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายชายพล เลิศณรงค์ 5911011805003 ล าดบัท่ี ห.330 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวแพรวพรรณ เรืองวิเศษ 5911011445006 ล าดบัท่ี ห.331 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุวรรณา รัตนมงคลสกุล 5911056723001 ล าดบัท่ี ห.332 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวบุษยา วดัตรง 5911011340063 ล าดบัท่ี ห.333 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปภาวรินทร์ อินอ าพร 5911011448004 ล าดบัท่ี ห.334 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐันิช นิลพฒัน? 5911011320065 ล าดบัท่ี ห.335 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัสินี ชูเมือง 5911056601011 ล าดบัท่ี ห.336 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรัตติกาล  ยิม้เเช่ม 5911011340067 ล าดบัท่ี ห.339 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอภิชญา จนัทร์แกว้ 5911056990060 ล าดบัท่ี ห.341 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิมลรัตน์ จบศรี 5911056150011 ล าดบัท่ี ห.342 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวไพรินทร์ ดวงสี 5911011340066 ล าดบัท่ี ห.343 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวรังสินี ศรีวรรณ 5911056721007 ล าดบัท่ี ห.344 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธวลัรัตน์ แสงรัตน์ 5911011340069 ล าดบัท่ี ห.346 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววไรรัตน์ สายสินธ์ิ 5911011448003 ล าดบัท่ี ห.347 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธญัลกัษณ์ไสยพนัธ์ 5911056180010 ล าดบัท่ี ห.348 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิษา เช้ือแขก 5911011340070 ล าดบัท่ี ห.349 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวญาณภา วงษช์าลี 5911056605047 ล าดบัท่ี ห.350 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภานิชา เทพทิพย์ 5911056990058 ล าดบัท่ี ห.351 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายคหบดี พรมโสภา 5911056604012 ล าดบัท่ี ห.352 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธีระเดช หลงสมบุญ 5911056601030 ล าดบัท่ี ห.354 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเกวลี แกว้แสนบนั 5911056180013 ล าดบัท่ี ห.355 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกนกวรรณ พรเบา้ 5911056605046 ล าดบัท่ี ห.356 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนนัทิกานต ์ขานโคกกรวด 5911056601034 ล าดบัท่ี ห.357 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชรียนุ์ช ภู่จีน 5911011320067 ล าดบัท่ี ห.358 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายเจริญชยั เจียส าราญ 5911056160006 ล าดบัท่ี ห.359 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายวชัรินทร์ ถ่ีถว้น 5911011340045 ล าดบัท่ี ห.360 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายคมกริช มัน่ยนื 5911056721008 ล าดบัท่ี ห.361 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายวชัรพงษ ์ประสพศรี 5911056180024 ล าดบัท่ี ห.362 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเมสินี หม่ืนยทุธ 5911011320063 ล าดบัท่ี ห.363 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกาญจนา บางเหลือ 5911011340071 ล าดบัท่ี ห.364 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมชัฌิมา พิลาทอง 5911011340068 ล าดบัท่ี ห.365 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมชัฌิมา วงศม์ูง 5911011446004 ล าดบัท่ี ห.366 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายปิยะ นนัทะเส 5911056160005 ล าดบัท่ี ห.367 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอาทิตยา รอดศรีสมุทร 5911011448006 ล าดบัท่ี ห.368 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกนกพร  บุญเรือน 5911011320071 ล าดบัท่ี ห.370 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวญานิกา ณ สงขลา 5911011446003 ล าดบัท่ี ห.371 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิริลกัษณ์ แสนโคตร 5911056990063 ล าดบัท่ี ห.372 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวมณินทร ทพัจีน 5911011446005 ล าดบัท่ี ห.374 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสหรัฐ พลรักษา 5911056160010 ล าดบัท่ี ห.375 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววนัวิสาข ์ปิวรบุตร 5911056605014 ล าดบัท่ี ห.376 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพรพรรษ ธรมีฤทธ์ิ 5911056990040 ล าดบัท่ี ห.377 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจุฑามาศ เน่ืองจากพิมพ์ 5911011340057 ล าดบัท่ี ห.378 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดวงหทยั ทะนงค์ 5911011340052 ล าดบัท่ี ห.379 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอมรรัตน์  สมบูรณ์                                       5911011340061 ล าดบัท่ี ห.380 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปฏิมากร สุภะสีมากุล 5911011320041 ล าดบัท่ี ห.381 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายคมสนั สีสลบั 5911011446007 ล าดบัท่ี ห.382 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายปวริศ ทองเอก 5911020660022 ล าดบัท่ี ห.383 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิชชดา หลานเศรษฐา 5911011340072 ล าดบัท่ี ห.384 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนนัทฐิ์ตา เอ้ือยศรี 5911011320066 ล าดบัท่ี ห.386 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวฐิชารัศม ์อคัรพฒันะกุล 5911011448010 ล าดบัท่ี ห.390 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายศุภชยั วิวฒัน์เดชากุล 5911056721013 ล าดบัท่ี ห.391 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธชัสรา ทองสงค์ 5911056990064 ล าดบัท่ี ห.392 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรภีพร โพธ์ิทอง 5911056721016 ล าดบัท่ี ห.394 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวแองเจิล วินซ์ 5911011445015 ล าดบัท่ี ห.395 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววรัญญา เกตุแกว้ 5911056723002 ล าดบัท่ี ห.396 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววรัญญา เจ๊กสูงเนิน 5911011320077 ล าดบัท่ี ห.397 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพชัราภรณ์ ทศัน์สูงเนิน 5911011320069 ล าดบัท่ี ห.398 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกญัตณา เพง็ชยั 5911011320074 ล าดบัท่ี ห.399 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพิมประภา จิตตรีรัตน์ 5911011448011 ล าดบัท่ี ห.400 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพีรวิชญ ์อินทรประเสริฐ 5911056721022 ล าดบัท่ี ห.401 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิศลัยศ์ญา สีสะอาด 5911011445017 ล าดบัท่ี ห.402 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรุ่งรวิน  ดว้งนุย้ 5911011320075 ล าดบัท่ี ห.403 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปาลวี เถ่ือนสุข 5911056605051 ล าดบัท่ี ห.404 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวสุธาริณี เต้ียทอง 5911056160017 ล าดบัท่ี ห.405 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกลัยาณี พลชะลี 5911011448015 ล าดบัท่ี ห.407 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายจิรวฒัน์ บวัไสว 5911056722005 ล าดบัท่ี ห.408 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายอธิคม เหมือนกริม 5911056721026 ล าดบัท่ี ห.411 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชมพนุูช คงสมบูรณ์ 5911056605050 ล าดบัท่ี ห.413 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายชชัวรีร์ ศุภผล 5911056990052 ล าดบัท่ี ห.415 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอฐัภิญญา ทบัศรี 5911056722010 ล าดบัท่ี ห.416 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกญัญาณฐั พลช านาญ 5911011445023 ล าดบัท่ี ห.418 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายกิรติ แดงสด 5911011445025 ล าดบัท่ี ห.419 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปัณฑิตา เล่าซ้ี 5911011445021 ล าดบัท่ี ห.420 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเมสยาห์พร สิงโต 5911056160025 ล าดบัท่ี ห.421 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอสัมาภรณ์ ราชชมภู 5911011446014 ล าดบัท่ี ห.422 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายทรงชยั หลกัเลิศ 5911056721034 ล าดบัท่ี ห.423 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวณฐัสุดา หลา้บวัวงค์ 5911011448021 ล าดบัท่ี ห.425 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนุตประวีณ์ โชติมานะชยัเจริญ 5911011446015 ล าดบัท่ี ห.426 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภธรภร ไชยบุรี 5911011445037 ล าดบัท่ี ห.427 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเปรมวดี สิทธิไกรพงษ์ 5911011446016 ล าดบัท่ี ห.429 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชนญัญา สีบุญรอด 5911056723012 ล าดบัท่ี ห.431 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอมรพรรณ สุขมงคล 5911056723011 ล าดบัท่ี ห.432 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธนพชัร รัตนพงศว์าณิช 5911056721046 ล าดบัท่ี ห.433 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายชานน แขนสูงเนิน 5911011446023 ล าดบัท่ี ห.434 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพาณิชพล นิลนวล 5911011448027 ล าดบัท่ี ห.435 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธรรมรัตน์ ทรายขาว 5911056722018 ล าดบัท่ี ห.436 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

 นางสาวอนนัตญา  ทองแจ่ม 5911056723015 ล าดบัท่ี ห.437 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายภทัรชยั เพชรรัตน์ 5911056721051 ล าดบัท่ี ห.438 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวตวิษา ค  าพฒุ 5911056721044 ล าดบัท่ี ห.439 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ 5911011448033 ล าดบัท่ี ห.440 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกิตติยา เนียมถนอม 5911056604014 ล าดบัท่ี ห.441 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัชานนัท ์บุญฤทธ์ิวรากูล 5911056723014 ล าดบัท่ี ห.442 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิมิตา คะวงษา 5911056722019 ล าดบัท่ี ห.445 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนฤมล กะการดี 5911011446020 ล าดบัท่ี ห.446 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายเกียรติศกัด์ิ ศรีจรูญ 5911056722022 ล าดบัท่ี ห.447 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภทรพรรณ รัตนพนัธ์ 5911011445051 ล าดบัท่ี ห.449 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจริยา จรรยาวาณิชกุล 5911056721056 ล าดบัท่ี ห.450 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธญัชนก พรมมาลี 5911056160049 ล าดบัท่ี ห.451 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปราวีนา กินนารี 5911056160031 ล าดบัท่ี ห.452 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววรรณวิมล ประสงคดี์ 5911056160039 ล าดบัท่ี ห.453 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัชา ภทัรโอฬารรัฐ 5911011448039 ล าดบัท่ี ห.454 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพรรณราย ตาล า 5911056160044 ล าดบัท่ี ห.455 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาววนาลี รักษาเช้ือ 5911011446032 ล าดบัท่ี ห.456 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกนกพร เหล่ารุ่งเรืองกิจ 5911056723017 ล าดบัท่ี ห.457 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอภสัราภรณ์ ไกรยา 5911011446026 ล าดบัท่ี ห.458 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรุจิรดา โต๊ะเงิน 5911056160056 ล าดบัท่ี ห.459 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนุชบา เศษโสภา 5911056723013 ล าดบัท่ี ห.460 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววนิดา สิมตะมะ 5911056160057 ล าดบัท่ี ห.461 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชนิสรา กระจาย 5911011445052 ล าดบัท่ี ห.463 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวขนิษฐา  นากลางดอน 5911011445063 ล าดบัท่ี ห.464 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายศุภสิทธ์ิ อยูเ่ยน็ 5911056721073 ล าดบัท่ี ห.465 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมณีการ ก่องาน 5911056721067 ล าดบัท่ี ห.466 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมณีรัตน์ ก่องาน 5911056721069 ล าดบัท่ี ห.467 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรรธิชา ธูปประสิทธ์ิ 5911056160063 ล าดบัท่ี ห.468 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนทัธนญั อุทธสิงห์ 5911056722026 ล าดบัท่ี ห.469 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวณฐัณิชา เจริญพวง 5911056721075 ล าดบัท่ี ห.470 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเกวลิน  วอ่งเกียรติถาวร 5911011340074 ล าดบัท่ี ห.471 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายชยัวฒัน์ อิงทอง 5911011448022 ล าดบัท่ี ห.472 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัรุจา กางทอง 5911011446025 ล าดบัท่ี ห.473 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุรางคนา ไกรวงศกร 5911011446035 ล าดบัท่ี ห.474 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเขมินทรา เยน็นุ่ม 5911011446024 ล าดบัท่ี ห.475 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิริวรรณ วงคแ์กว้ 5911056160065 ล าดบัท่ี ห.478 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพนิตพร จิตตป์ราณี 5911056160061 ล าดบัท่ี ห.479 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายกายกานต ์กรรณสูต 5911056721081 ล าดบัท่ี ห.480 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพชัรวรรณ ปุญญาภิวฒัน์ 5911011446031 ล าดบัท่ี ห.481 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิรภสัสร สุขสองห้อง 5911011446033 ล าดบัท่ี ห.482 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพรรษา ยทุธิสิทธิพงศ์ 5911011448030 ล าดบัท่ี ห.483 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพงศกร เอ่ียมส าอางค์ 5911056721077 ล าดบัท่ี ห.484 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวชลทิชา ฤทธ์ิมาก 5911056160068 ล าดบัท่ี ห.485 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายจิรกิตต์ิ วารินทร์สวสัด์ิ 5911011446039 ล าดบัท่ี ห.486 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายคุณานนต ์จินดารักษ์ 5911011446017 ล าดบัท่ี ห.488 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนารีรัตน์ ตะวนัอ าไพ 5911011445074 ล าดบัท่ี ห.489 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมชัฌิตา เทียนเครือ 5911011448048 ล าดบัท่ี ห.490 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสาธิตา แซ่เล้ียว 5911011446047 ล าดบัท่ี ห.491 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอภิชญา เถระกุล 5911011446044 ล าดบัท่ี ห.492 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอริสรา ชุมเชิด 5911011445080 ล าดบัท่ี ห.493 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายภูมิ วิพนัธุ์ 5911056721087 ล าดบัท่ี ห.495 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกมลวรรณ เอ้ือสลุง 5911011445054 ล าดบัท่ี ห.498 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวลกัษมณ อินทรวิเศษ 5911011445070 ล าดบัท่ี ห.499 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชชัชไม วิวฒัน์เดชากุล 5911011445056 ล าดบัท่ี ห.500 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายศรัณยภ์ทัร โรจนสุวรพงค์ 5911056721099 ล าดบัท่ี ห.501 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวรัตนา สายสุข 5911011448057 ล าดบัท่ี ห.503 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศุภนิดา แป้นเจริญ 5911056723025 ล าดบัท่ี ห.505 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายอาซีซ นนัทค์ณานนท์ 5911056728026 ล าดบัท่ี ห.506 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวงามลกัษณ์ พิสุทถิศกัด์ิ 5911011448059 ล าดบัท่ี ห.507 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายปัณณวฒัน์ สุขสนาน 5911056721090 ล าดบัท่ี ห.508 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพรรณิภา เปาค า 5911011445090 ล าดบัท่ี ห.509 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณิชาภทัร ศรีโสภณาเมศ 5911011445081 ล าดบัท่ี ห.510 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนราธิป ศรีวิลาส 5911056721062 ล าดบัท่ี ห.511 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณชัชา พงัจุนนัท์ 5911056721107 ล าดบัท่ี ห.512 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายอภิวตัต ์ประเสริฐศรี 5911056721100 ล าดบัท่ี ห.513 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธนสรณ์ สะสิสมิต 5911011446034 ล าดบัท่ี ห.514 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายทศพล ลอ้เพชรรุ่งเรือง 5911056722039 ล าดบัท่ี ห.515 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายสุทธิชยั เงินยิง่ 5911011448062 ล าดบัท่ี ห.516 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวดารกา เกิดแสง 5911056160089 ล าดบัท่ี ห.519 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนนัทวฒิุ  ศรียศพงศ์ 5911056160095 ล าดบัท่ี ห.521 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจิรนนัท ์บุตรบุญ 5911011448068 ล าดบัท่ี ห.523 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสิริรัตน์ มัน่คง 5911056160091 ล าดบัท่ี ห.524 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายศุภณฐั นวลจนัทร์ 5911056723031 ล าดบัท่ี ห.525 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอญัมณี โชสูงเนิน 5911011809001 ล าดบัท่ี ห.526 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพชิรภสัสร พรมเบา 5911056723032 ล าดบัท่ี ห.527 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธนาภพ สุโชคชยักุล 5911056721109 ล าดบัท่ี ห.528 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวฐานิษา ร่ืนเริงใจ 5911011445102 ล าดบัท่ี ห.529 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปัทมวรรณ เช่ืออ ่า 5911056722040 ล าดบัท่ี ห.530 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปรียาพร พฒันวิบูลย์ 5911011445108 ล าดบัท่ี ห.531 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชมนัดา เอ่ียมประเสริฐ 5911011445096 ล าดบัท่ี ห.532 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสกาวเดือน บุญสิทนธ์ 5911056721119 ล าดบัท่ี ห.533 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวอริศรา ละเวลี 5911056721113 ล าดบัท่ี ห.534 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเมธาวี แกลว้เชิงคา้ 5911011445098 ล าดบัท่ี ห.536 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณชัชา รับแลทอง 5911056721131 ล าดบัท่ี ห.537 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดวงตะวนั ดวงเจริญ 5911011445104 ล าดบัท่ี ห.538 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรญา ปัวรอดคงสิน 5911011448070 ล าดบัท่ี ห.540 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายณฐัพล บุญฤทธ์ิ 5911056721138 ล าดบัท่ี ห.542 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนงนภสั  รุ่งมณี 5911056721139 ล าดบัท่ี ห.543 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเกวลิน ทองค าใส 5911011445094 ล าดบัท่ี ห.544 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายต่อพงค ์ปฐมสิริกุน 5911056721136 ล าดบัท่ี ห.545 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายอวชัพงษ ์ภู่น่ิม 5911056721142 ล าดบัท่ี ห.546 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนพภูพฒัน์  เพชรธนาภทัร์ 5911011446059 ล าดบัท่ี ห.547 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอจัฉรา ชูควร 5911056721144 ล าดบัท่ี ห.550 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายวชัรพล ฉตัรทอง 5911056721133 ล าดบัท่ี ห.551 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวอุบลวรรณ ชุมสิงห์ 5911011802003 ล าดบัท่ี ห.552 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวประภสัสร เอาฬารตระกูล 5911011445109 ล าดบัท่ี ห.553 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดาปนีย ์เมฆสุกใส 5911056160097 ล าดบัท่ี ห.554 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวลินดา กุลลาลา 5911056160108 ล าดบัท่ี ห.555 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธนเกียรต์ิ วชัระสุขโพธ์ิ 5911011446030 ล าดบัท่ี ห.556 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพิสชา ยนิดี 5911011448073 ล าดบัท่ี ห.557 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกมลวรรณ บุริภกัด์ิ 5911011553002 ล าดบัท่ี ห.559 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายปุญญพฒัน์ ตนัติวิมลขจร 5911011030002 ล าดบัท่ี ห.560 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพรชนิษฐ์ ฉายอรุณ 5911011553003 ล าดบัท่ี ห.561 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพรกนก ประสมกลา้ 5911011510004 ล าดบัท่ี ห.562 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนทัมล กวนจนัทร์ 5911011470004 ล าดบัท่ี ห.563 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวฌชัฎา แสงขาร 5911011030003 ล าดบัท่ี ห.564 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชวิศา แยม้เดช 5911011470008 ล าดบัท่ี ห.565 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายสมศกัด์ิ ห้องแกว้ 5911011470005 ล าดบัท่ี ห.566 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกมลวรรณ ผลโภชน์ 5911011510010 ล าดบัท่ี ห.567 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุภสัสรา กล่อมอน้ 5911011510007 ล าดบัท่ี ห.568 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายสรธชั กุลวชิราวรรณ์ 5911011510006 ล าดบัท่ี ห.569 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพิมพช์นก แซ่ฮึง 5911011460012 ล าดบัท่ี ห.570 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววาสนา กนัเพชร 5911011470009 ล าดบัท่ี ห.571 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเจนจิรา ศรีพนมวนั 5911011460016 ล าดบัท่ี ห.572 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายเจษฎา มาลุน 5911011540005 ล าดบัท่ี ห.573 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณภาภรณ์ ลีทหาร 5911011460019 ล าดบัท่ี ห.574 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุวนนัท ์คงธนงค์ 5911011510014 ล าดบัท่ี ห.575 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนารีรัตน์ สง่างาม 5911011540006 ล าดบัท่ี ห.576 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเพชรรัตน์ เสียงเพราะ 5911011470012 ล าดบัท่ี ห.577 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัณิชา เลกากาญจน์ 5911011460023 ล าดบัท่ี ห.578 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาววรกมล บวันาค 5911011520007 ล าดบัท่ี ห.579 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายกฤษณพล สุขมา 5911011470011 ล าดบัท่ี ห.580 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภณิตา ทกัคุม้ 5911011570012 ล าดบัท่ี ห.581 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุรนนัท ์ใจดี 5911011030004 ล าดบัท่ี ห.582 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุนิตา พงษสุ์วรรณศิริ 5911011460024 ล าดบัท่ี ห.583 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศศิวิมล เทดี 5911011510017 ล าดบัท่ี ห.584 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุภสัสร แกว้ไทรโพธ์ิ 5911011540020 ล าดบัท่ี ห.585 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิลาสินี มงัคละพลงั 5911011540021 ล าดบัท่ี ห.586 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปวีณา แตงนอ้ย 5911011570017 ล าดบัท่ี ห.587 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจุฑามาศ น่ิมมณี 5911011460013 ล าดบัท่ี ห.588 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวบณัฑิตา มาประชา 5911011491009 ล าดบัท่ี ห.589 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนนทนนัท ์สมญับุตร 5911011570020 ล าดบัท่ี ห.590 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววนัวิสาข ์จนัทะลุน 5911011460020 ล าดบัท่ี ห.591 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวนิศาชล คูหาศกัด์ิ 5911011460022 ล าดบัท่ี ห.592 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธญัวลยั แสนโคตร 5911011460028 ล าดบัท่ี ห.593 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายเอกพล เอ๋ียวพานิช 5911011470016 ล าดบัท่ี ห.594 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนริศรา วิโทจิตร 5911011030007 ล าดบัท่ี ห.595 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวทศันี มากนอก 5911011520015 ล าดบัท่ี ห.596 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกลัยามล เจียมใจ 5911011491014 ล าดบัท่ี ห.597 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายภทัรพล ยศพลสุธา 5911011460030 ล าดบัท่ี ห.598 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอยัลดา ทองมา 5911011520020 ล าดบัท่ี ห.599 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพงศกร กล ่าพลบ 5911011460031 ล าดบัท่ี ห.600 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมาริสา กองแกว้ 5911011030014 ล าดบัท่ี ห.601 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณิศศา  สาลีกิจ 5911011553010 ล าดบัท่ี ห.602 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนีน่า ณ พทัลุง 5911011540020 ล าดบัท่ี ห.603 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายอติวิชญ ์พลูสมบติั 5911011520013 ล าดบัท่ี ห.604 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายพงษพ์ฒัน์ เพชรสาย 5911011520019 ล าดบัท่ี ห.605 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปริญญา สุวคนธ์ 5911011570026 ล าดบัท่ี ห.606 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววณัณิตา เงาศิลป์ชยั 5911011553015 ล าดบัท่ี ห.607 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายกิตตินนัท ์พรหมจนัทร์ 5911011570032 ล าดบัท่ี ห.608 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนิซซัวาน นิเดร์หะ 5911011570039 ล าดบัท่ี ห.609 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรวีวรรณ ตรัสน่ิม 5911011570031 ล าดบัท่ี ห.610 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเจนจิรา ภูแยม้ 5911011570037 ล าดบัท่ี ห.611 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุจินนัท ์สิงห์ส าราญ 5911011570033 ล าดบัท่ี ห.612 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอาภสัรา เต่าทอง 5911011570035 ล าดบัท่ี ห.613 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมีนา มอญใต ้ 5911011570031 ล าดบัท่ี ห.614 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฏัฐณิชา เทียนยอ้ย 5911011570029 ล าดบัท่ี ห.615 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุพตัรา อินเจริญ 5911011491022 ล าดบัท่ี ห.616 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชมพนุูช ทองค า 5911011570043 ล าดบัท่ี ห.617 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวกณัฑพร ศรีวรวฒิุชยั 5911011806002 ล าดบัท่ี ห.618 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปวริศา ค  าแกว้ 5911011470014 ล าดบัท่ี ห.619 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพิชยา เรืองวิทยานุเคราะห์ 5911011553022 ล าดบัท่ี ห.620 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายประกายเดช ประคุณสุขใจ 5911011460041 ล าดบัท่ี ห.621 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนิรถา นุชยิม้ยอ่ง 5911011030020 ล าดบัท่ี ห.622 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิริลกัษณ์ เดชพรหม 5911011030023 ล าดบัท่ี ห.623 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายณฏัวตัร อมัระ 5911011460046 ล าดบัท่ี ห.624 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดวงกมล ยอดใหม่ 5911011520027 ล าดบัท่ี ห.625 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายรนราวิชญ ์ไข่ทา 5911011540027 ล าดบัท่ี ห.626 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายชินดนยั ดีอุ่น 5911011460048 ล าดบัท่ี ห.627 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรวรรยา จินดานาวิน 5911011460033 ล าดบัท่ี ห.628 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายฐิติพงษ ์หอมขจร 5911011570049 ล าดบัท่ี ห.629 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกฤษติกาล อินทรกณัหา 5911011801006 ล าดบัท่ี ห.630 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายสุรศกัด์ิ ชา้งเกตุ 5911011540024 ล าดบัท่ี ห.631 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวประกายรุ้ง มุ่งงาม 5911011570058 ล าดบัท่ี ห.632 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวประภาศิริ ต๊ะวงั 5911011805008 ล าดบัท่ี ห.633 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวญาณาธิป ห่วงศรี 5911011540034 ล าดบัท่ี ห.634 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัพนธ์ เปาเลง้ 5911011520026 ล าดบัท่ี ห.635 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายรัฐธรรมนูญ กิตติธรภูมิ 5911011460057 ล าดบัท่ี ห.636 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรุ่งลาวลัย ์กญัญาเลิศ 5911011460055 ล าดบัท่ี ห.637 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุภาภรณ์ แกว้อ าไพ 5911011570056 ล าดบัท่ี ห.638 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววรัทยา บรรเทิงสุข 5911056721147 ล าดบัท่ี ห.639 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนารีรัตน์ แกว้กุ่ม 5911011460059 ล าดบัท่ี ห.640 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธรนชัพร เหิมฮึก 5911011809003 ล าดบัท่ี ห.641 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพชัรดา ธนาคุณ 5911011820007 ล าดบัท่ี ห.642 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิภาพร ทิพราช 5911011030001 ล าดบัท่ี ห.643 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวจิรสุตา เปาริก 5911011510053 ล าดบัท่ี ห.644 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวน ้าออ้ย สุขเจริญ 5911011570063 ล าดบัท่ี ห.645 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายณรงคช์ยั แขเขียว 5911012760011 ล าดบัท่ี ห.646 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวระพีพฒัน์ กาญจนพสุ 5911011814003 ล าดบัท่ี ห.647 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวโสภา สุกใส 5911011805012 ล าดบัท่ี ห.648 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัชนก สุลีพฒัน์ 5911011809004 ล าดบัท่ี ห.649 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววธณศร ถิระมดั 5911011796006 ล าดบัท่ี ห.650 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกรกนก คลา้ยพนัธุ์ 5911011540055 ล าดบัท่ี ห.651 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวฉตัรฑริกา กรกนคัรา 5911011510057 ล าดบัท่ี ห.652 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวไพลิน ไชยมงคล 5911011809005 ล าดบัท่ี ห.653 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจุฑามาศ อายวุรรณ 5911011510049 ล าดบัท่ี ห.654 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายมารุต อุ่นไพร 5911011520036 ล าดบัท่ี ห.655 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปริยานทัร์ วีรสินธพ 5911011470032 ล าดบัท่ี ห.656 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายศุภิเดช อาจมนตรี 5911011570054 ล าดบัท่ี ห.657 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายประสิทธ์ิพร โคว้สกุล 5911011801016 ล าดบัท่ี ห.658 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปานประดบั สุทะสา 5911011801017 ล าดบัท่ี ห.659 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายจิรพฒัน์ กองกุล 5911011801014 ล าดบัท่ี ห.660 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเบญญาภรณ์ ทองสุข 5911011804023 ล าดบัท่ี ห.661 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิริลกัษณ์ ศิริเวศ 5911011030028 ล าดบัท่ี ห.662 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายสุมิตร อว้นศรีไสย 5911011814005 ล าดบัท่ี ห.663 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายสุขพฒัน์ อกัขราภรณ์ 5911012760026 ล าดบัท่ี ห.664 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวบุสบา กล่ินสุคนธ์ 5911012760028 ล าดบัท่ี ห.665 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวแพรวพรรณ ภทัรภูรีบุตร 5911011801021 ล าดบัท่ี ห.666 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวประภาสิริ เจริญภู 5911011820013 ล าดบัท่ี ห.667 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายภทัรพงษ ์ทบัปัญญา 5911011804030 ล าดบัท่ี ห.668 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายภควฒัน์ หงคล์ดารมภ์ 5911012760036 ล าดบัท่ี ห.669 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวสุภสัสร แสนนอก 5911011801023 ล าดบัท่ี ห.670 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชนิตา งามยิง่สกุล 5911012760038 ล าดบัท่ี ห.671 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภคมน กุลภาวรายศ 5911011801025 ล าดบัท่ี ห.672 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณชัชา แตงสอาด 5911011804044 ล าดบัท่ี ห.673 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกฤติยา สากระจาย 5911012760044 ล าดบัท่ี ห.674 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายวีรากร ประสมศรี 5911011809009 ล าดบัท่ี ห.675 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชลธิชา เก็บกลาง 5911012760037 ล าดบัท่ี ห.676 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนิติวฒัน์ พรหมราช 5911011796021 ล าดบัท่ี ห.677 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายศิวกร รอดเช้ือ 5911011801031 ล าดบัท่ี ห.678 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธิติกานต ์ไมเ้กตุ 5911011802013 ล าดบัท่ี ห.679 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอินธิรา เลา้เกร็จ 5911011805025 ล าดบัท่ี ห.680 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายหินพรรณ บุตรดา 5911011796024 ล าดบัท่ี ห.681 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนาธาน สุวรรณา 5911012760046 ล าดบัท่ี ห.682 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวผกาวดี อารีราษฎร์ 5911011820021 ล าดบัท่ี ห.683 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิลาสินี นิติกุล 5911011809012 ล าดบัท่ี ห.684 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกาญจนาพร มหาสิงห์ 5911011801036 ล าดบัท่ี ห.685 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธนวิชญ ์เกศชยักุลรัตน์ 5911012760064 ล าดบัท่ี ห.686 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายวชัร แซ่ล้ิม 5911011796025 ล าดบัท่ี ห.687 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสายธาร กูลรัตน์ 5911012760053 ล าดบัท่ี ห.688 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกรกช ศุภมณี 5911011796030 ล าดบัท่ี ห.689 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววชัราภรณ์ มูลอามาตย์ 5911012760060 ล าดบัท่ี ห.690 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัชา จนัทร์โม้ 5911012760066 ล าดบัท่ี ห.691 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชนญัชิดา ข  าอรุณ 5911012760058 ล าดบัท่ี ห.692 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายศกัด์ิชยั พิพยป่ิ์นวงศ์ 5911012760076 ล าดบัท่ี ห.693 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายอธิศ วรวิลาศ 5911011540038 ล าดบัท่ี ห.694 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจิราภรณ์ องอาจ 5911011805033 ล าดบัท่ี ห.695 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่17 พ.ค.2559 35

ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวสุนิศา อยูศิ่ริ 5911012760077 ล าดบัท่ี ห.696 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรจิรา อินตาพวง 5911011814012 ล าดบัท่ี ห.697 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรุ่งทิพย ์เกสร 5911011804065 ล าดบัท่ี ห.698 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวบุษยมาศ บุญหาญ 5911011796031 ล าดบัท่ี ห.699 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรณิชา แซ่กา้ง 5911011820043 ล าดบัท่ี ห.700 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธิติยา เผ่าถนอม 5911011814014 ล าดบัท่ี ห.701 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวหน่ึงฤทยั อน้ขาว 5911011820041 ล าดบัท่ี ห.702 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวฑิมพิกา หมัน่ดี 5911011805037 ล าดบัท่ี ห.703 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายไกรภพ จนัทร์กอง 5911012760073 ล าดบัท่ี ห.704 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปริมประภา ประทุมชาติ 5911012760069 ล าดบัท่ี ห.705 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกรกนก กอเดช 5911012760071 ล าดบัท่ี ห.706 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิลยัวรรณ ศรีโสม 5911012760074 ล าดบัท่ี ห.707 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธนาวฒัน์ สุขมงคลชยั 5911056160110 ล าดบัท่ี ห.708 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายทศัน์สุระ จิตรมนตรี 5911011802016 ล าดบัท่ี ห.709 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนสัริน เนียมซาห์ 5911011820029 ล าดบัท่ี ห.710 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอภิญญา บุญเรือง 5911011804070 ล าดบัท่ี ห.711 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเขมมิสรา แสงบุญเรือง 5911011804067 ล าดบัท่ี ห.712 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกญัญารัตน์ สาวิสยั 5911011796047 ล าดบัท่ี ห.713 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอนญัญา เล่ียมรัตน์ 5911011806016 ล าดบัท่ี ห.714 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธาดารัตน์ สร้อยสมุทร 5911011801055 ล าดบัท่ี ห.715 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพชรพล กรานแกว้ 5911012760094 ล าดบัท่ี ห.716 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุวนนัท ์หะรีมาน 5911011804073 ล าดบัท่ี ห.717 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพลวตัร เทียมวงศ์ 5911011805028 ล าดบัท่ี ห.718 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปิยะธิดา ตนัชวน 5911012760091 ล าดบัท่ี ห.719 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิภาดา ยนืนาน 5911012760097 ล าดบัท่ี ห.720 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายอนุชา น่ิมคร 5911011805040 ล าดบัท่ี ห.721 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวปณิตา จนัทร์ทวี 5911012760104 ล าดบัท่ี ห.722 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวฉฐัภรณ์ สุทรรศน์พิบูลย์ 5911011801054 ล าดบัท่ี ห.723 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภทัรินทร์ เพง็เพชร 5911011806018 ล าดบัท่ี ห.724 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศศิธร หมัน่คง 5911011809023 ล าดบัท่ี ห.725 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายณธภณ ภูมิธนนนท์ 5911011802020 ล าดบัท่ี ห.726 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายชนกนัต ์ขีดขั้น 5911012760103 ล าดบัท่ี ห.727 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวญาณี ช่วงชูวงศ์ 5911011804072 ล าดบัท่ี ห.728 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมสัตรูร่า วาฮบั 5911011806019 ล าดบัท่ี ห.729 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายกรรชยั ชนะวรรณ 5911011445115 ล าดบัท่ี ห.730 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายกิตติธชั ไชยสวสัด์ิ 5911011802025 ล าดบัท่ี ห.731 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรัตติยากร สะละหมดั 5911012760105 ล าดบัท่ี ห.732 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายณฐัวฒัน์ ธนบูรณ์ชาญสิน 5911012760115 ล าดบัท่ี ห.733 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนงนภสั เกียรติสนัติกุล 5911011814021 ล าดบัท่ี ห.734 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวอดัสมา ยะรังวงษ์ 5911012760116 ล าดบัท่ี ห.735 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณพรัตน์ สุดใจ 5911011805041 ล าดบัท่ี ห.736 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายสุพจน์ สุวรรณสงัข์ 5911011796059 ล าดบัท่ี ห.737 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรัชดาวลัย ์กล่ินสวสัด์ิ 5911011820050 ล าดบัท่ี ห.738 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดารัตน์ หว่างตระกูล 5911012760109 ล าดบัท่ี ห.739 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปัญญาพร เกษนอก 5911011804084 ล าดบัท่ี ห.740 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัวดี วิรุฬห์พนัธ์ปาล 5911011814023 ล าดบัท่ี ห.741 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมนตน์ภา ดวงซุย 5911011814022 ล าดบัท่ี ห.742 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายเอนกพร แยม้บุบผา 5911012760120 ล าดบัท่ี ห.743 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอทิตยา โตแกว้ 5911011804085 ล าดบัท่ี ห.744 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายณฐัพงษ ์นามต๊ิบ 5911011460067 ล าดบัท่ี ห.745 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศุภนุช  ศรีค  าแซง 5911011460054 ล าดบัท่ี ห.748 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายสหรัฐ  รุ่งเรือง 5911056990004 ล าดบัท่ี ก.2401 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวฉตัรฑริกา  สนวนรัมย์ 5911056990002 ล าดบัท่ี ก.2402 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุกญัญา  จิตตศกัด์ิ 5911056601001 ล าดบัท่ี ก.2403 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรัฐธิดา  บุญศรีภูมิ 5911056605001 ล าดบัท่ี ก.2404 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนวภทัร์  กลอนดอน 5911056605002 ล าดบัท่ี ก.2405 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพิชญา  ดีเด่น 5911011320001 ล าดบัท่ี ก.2406 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชลิตา  เปล่ียนไธสง 5911011320002 ล าดบัท่ี ก.2407 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฏัฐา  สวสัด์ิศรี 5911011320006 ล าดบัท่ี ก.2408 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุทธญาณ์  กล่ินหอม 5911056990009 ล าดบัท่ี ก.2409 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพีรพฒัน์  เชาวฤทธ์ิ 5911056990010 ล าดบัท่ี ก.2410 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศุภศัรา  กัว่พานิช 5911011320007 ล าดบัท่ี ก.2411 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุทธิกานต ์ จนัทร์เกษ 5911056990011 ล าดบัท่ี ก.2412 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมินตรา  บรรทะจิตร์ 5911011340005 ล าดบัท่ี ก.2413 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนราภรณ์  แสงทอง 5911056990023 ล าดบัท่ี ก.2414 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวศศิธร  สีลาเกตุ 5911056990022 ล าดบัท่ี ก.2415 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัชยา  แป้นสดใส 5911056990024 ล าดบัท่ี ก.2416 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวหงษสุ์ดา  วรพทุธ 5911056990013 ล าดบัท่ี ก.2417 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจนัทกานต ์ เกตุนุช 5911056150003 ล าดบัท่ี ก.2418 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอญัชลี  โพนชดั 5911056990014 ล าดบัท่ี ก.2419 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนวพร  โพธ์ิอ าพร 5911011340008 ล าดบัท่ี ก.2420 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเจมจิรา  อวิสุ 5911056150004 ล าดบัท่ี ก.2421 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุภทัร์ตรา  เพียแก่นแกว้ 5911056990030 ล าดบัท่ี ก.2422 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวฌชัชา  ศรีพตัยศ 5911011320017 ล าดบัท่ี ก.2423 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปนดัดา  หงษเ์ลิศ 5911056605013 ล าดบัท่ี ก.2424 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววทยา  แสนสุด 5911011446001 ล าดบัท่ี ก.2425 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปิยะวรรณ  ทอหุน 5911011320023 ล าดบัท่ี ก.2426 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนุชสรา  ภารวิจิตร 5911011340014 ล าดบัท่ี ก.2427 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายพีรบูรณ์  วรากรพิชิตศกัด์ิ 5911011940014 ล าดบัท่ี ก.2428 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอภิญญา  สอนโยหา 5911056605018 ล าดบัท่ี ก.2429 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดวงนฤมล  พลภทัรพิเศษกุล 5911011320025 ล าดบัท่ี ก.2430 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพรทิพย ์ จนัทะบุรม 5911056990037 ล าดบัท่ี ก.2431 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปภาวดี  บุบผาชาติ 5911011320028 ล าดบัท่ี ก.2432 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิริวรรณ  ศรีระษา 5911056180009 ล าดบัท่ี ก.2433 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศศิวิภา  ชาติศิริ 5911011340027 ล าดบัท่ี ก.2434 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวมาริษา  ใหญ่จนัทึก 5911056605022 ล าดบัท่ี ก.2435 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิริพรรณ  อุบลราช 5911056605025 ล าดบัท่ี ก.2437 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุทธิดา  สระจนัทร์ 5911011340033 ล าดบัท่ี ก.2438 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายภานุวตัร  ชูราศรี 5911056150013 ล าดบัท่ี ก.2441 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศศิกานต ์ พอใจ 5911056990043 ล าดบัท่ี ก.2442 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจุไรรัตน์  ทองอินทร์ 5911056605026 ล าดบัท่ี ก.2443 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่17 พ.ค.2559 42

ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาววลัลยา  ชมเชย 5911056990045 ล าดบัท่ี ก.2444 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชวกร  นิยม 5911056601017 ล าดบัท่ี ก.2445 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปาริชาติ  ผลบุญ 5911056601016 ล าดบัท่ี ก.2446 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุพตัรา  แซ่ล้ิม 5911056990047 ล าดบัท่ี ก.2447 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอินทิรา  นอ้ยใส 5911056605027 ล าดบัท่ี ก.2448 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกมลวรรณ  ช่ืนชูจิตร 5911056601019 ล าดบัท่ี ก.2449 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอมัรา  พงษภ์มร 5911011553001 ล าดบัท่ี ก.2450 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววรรณิศา  ตะมาแกว้ 5911056601020 ล าดบัท่ี ก.2451 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววนัวิสาข ์ ปิวรบุตร 5911056605014 ล าดบัท่ี ก.2452 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรวิวรรณ  น าสนัเทียะ 5911011820002 ล าดบัท่ี ก.2453 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนพรัตน์  ตุ่มเงิน 5911056605020 ล าดบัท่ี ก.2454 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวทรรศนีย ์ จิตศศิวิมล 5911056990048 ล าดบัท่ี ก.2455 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปวรัตน์  เทียมศรี 5911056150014 ล าดบัท่ี ก.2456 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวปวรวรรณ  เทียมศรี 5911056150016 ล าดบัท่ี ก.2457 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรุ่งทิวา  โพธ์ิโสภา 5911011320058 ล าดบัท่ี ก.2458 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชุติกาญจน์  ธรรมชญานนท์ 5911056605035 ล าดบัท่ี ก.2459 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพลอยพรรณ  ทองยศ 5911056601022 ล าดบัท่ี ก.2460 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายโชคศกัด์ิดา  สารขติั 5911056180017 ล าดบัท่ี ก.2461 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปุณณานา  เอ่ียมดว้ง 5911011320055 ล าดบัท่ี ก.2462 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววรรณวรี  บุญยิม้ 5911011320049 ล าดบัท่ี ก.2463 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวโสภิตา  กอ้นแกว้ 5911056601025 ล าดบัท่ี ก.2464 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปาริฉตัร  เจริญทรัพย์ 5911011340051 ล าดบัท่ี ก.2465 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 8.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุวรรณี  สุขประเสริฐ 5911011320060 ล าดบัท่ี ก.2466 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุกญัญา  สมประสงค์ 5911056605037 ล าดบัท่ี ก.2467 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัวดี  สอพอง 5911011340059 ล าดบัท่ี ก.2469 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปิยพร  ค  าศรี 5911056990041 ล าดบัท่ี ก.2471 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวกรรณิกา  พรรณรายณ์ 5911056601036 ล าดบัท่ี ก.2472 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภาคินี  รุ่งสวา่ง 5911056180021 ล าดบัท่ี ก.2473 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกนกนนัท ์ ไชยวงศ์ 5911011320033 ล าดบัท่ี ก.2474 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวทิพานนั  บวัเด่น 5911056990059 ล าดบัท่ี ก.2475 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกิตติยา  วารุรัตน์ 5911056150021 ล าดบัท่ี ก.2476 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวลคันา  เจริญ 5911056990062 ล าดบัท่ี ก.2477 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายศุภากร  รัตนเดโช 5911056160004 ล าดบัท่ี ก.2478 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวขนิษฐา  โภคผล 5911056605045 ล าดบัท่ี ก.2479 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรัญญา  ช่ืนตา 5911011445009 ล าดบัท่ี ก.2480 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกมลกานต ์ ชยัหาญ 5911011446006 ล าดบัท่ี ก.2486 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายศิริโชค  จงชนะ 5911056601037 ล าดบัท่ี ก.2487 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศุภวรรณ  หลงบางพลี 5911020660017 ล าดบัท่ี ก.2488 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภาวิณี  มีฤทธ์ิ 5911056605036 ล าดบัท่ี ก.2489 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั



ประกาศ ณ วันที ่17 พ.ค.2559 45

ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายผดุงพล  อารีย์ 5911056721014 ล าดบัท่ี ก.2490 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเพชรลดัดา  ศิริสวสัด์ิ 5911011448016 ล าดบัท่ี ก.2491 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนิภาวรรณ  ฮวงถนอม 5911056723009 ล าดบัท่ี ก.2492 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายชิษณุพงศ ์ จนัทร์ดี 5911056722011 ล าดบัท่ี ก.2493 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรพิมล  เผือดคลา้ย 5911056160028 ล าดบัท่ี ก.2494 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดรัลรัตน์  ธีระชีพ 5911011445035 ล าดบัท่ี ก.2495 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเวธกา  โซ่เงิน 5911011445043 ล าดบัท่ี ก.2496 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจิตสุภา  สกนธ์กาญจน์ 5911056721038 ล าดบัท่ี ก.2497 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรักสิตา  ศรีอน้ 5911056605054 ล าดบัท่ี ก.2498 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชุติมา  กาวิระ 5911011448019 ล าดบัท่ี ก.2499 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายณรงคศ์กัด์ิ  กะนนัตงั 5911056160037 ล าดบัท่ี ก.2501 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายชชัวาลย ์ เบญ็ณรงค์ 5911056721049 ล าดบัท่ี ก.2502 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุกญัญา  สวสัด์ินที 5911011445040 ล าดบัท่ี ก.2504 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 9.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวศิริรัตน์  หน้ิวมา 5911011445046 ล าดบัท่ี ก.2505 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรัชยา  จนัทร์หอม 5911011448031 ล าดบัท่ี ก.2506 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวน าเพชร  สรอยชมภู 5911056160059 ล าดบัท่ี ก.2507 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธิดา  สุวรรณศรี 5911011445067 ล าดบัท่ี ก.2508 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวญาณิศา  บดินทร์รัตนะเดชา 5911011446038 ล าดบัท่ี ก.2509 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสนธยา  บุตทะโชติ 5911011448040 ล าดบัท่ี ก.2510 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรจิตรา  บวัสิงห์ 5911011448044 ล าดบัท่ี ก.2511 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายภานุพงศ ์ รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต 5911011445084 ล าดบัท่ี ก.2513 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธนญัญ พนมกิจเจริญพร 5911056722024 ล าดบัท่ี ก.2514 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวลลิตา เคร่ืองพาที 5911011445076 ล าดบัท่ี ก.2515 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิศลัยา ปานแดง 5911011445057 ล าดบัท่ี ก.2516 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุพิชญา กาวี 5911011445053 ล าดบัท่ี ก.2517 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกชพรรณ ไชยชยั 5911011445061 ล าดบัท่ี ก.2518 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายเสฏฐวฒิุ มหาธีรสมบติั 5911011446048 ล าดบัท่ี ก.2519 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจินดา ทวาระคาม 5911056721094 ล าดบัท่ี ก.2520 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสราพรรณ จีนทร์งาม 5911011446025 ล าดบัท่ี ก.2521 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกาญจนา เกตุแกว้ 5911056160087 ล าดบัท่ี ก.2522 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอารีรัตน์ นวนิรมล 5911011446055 ล าดบัท่ี ก.2523 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรัตนภรณ์ ชลสินธุ์ 5911056722042 ล าดบัท่ี ก.2524 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายเจษฎากร เทียนทอง 5911056160092 ล าดบัท่ี ก.2525 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวหยาดพิรุฬห์ แซ่จู 5911011445097 ล าดบัท่ี ก.2526 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเนตรสกาว จนัทร์หอม 5911011445100 ล าดบัท่ี ก.2527 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธนชัชา เฟ่ืองงามพร 5911056722043 ล าดบัท่ี ก.2528 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกวินตรา งอมสะคู 5911056721114 ล าดบัท่ี ก.2529 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรัชนีกร แนะน า 5911056160105 ล าดบัท่ี ก.2531 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพิชญา เส็งดอนไพร 5911056160101 ล าดบัท่ี ก.2532 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวสุพิชชา ธญัญะพิเชษฐ์ 5911056160103 ล าดบัท่ี ก.2533 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวน ้าเพชร มานอก 5911011445105 ล าดบัท่ี ก.2534 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอุษณีย ์ม่วงใหม 5911011540002 ล าดบัท่ี ก.2535 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุวิมล ทองชิตร 5911011460004 ล าดบัท่ี ก.2536 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปรารถนา นาโล 5911011030002 ล าดบัท่ี ก.2537 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชนาพร เพง็นู 5911011553004 ล าดบัท่ี ก.2538 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปิยะพร ครุฑธา 5911011510005 ล าดบัท่ี ก.2539 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอภิชญา มีศิล 5911011510008 ล าดบัท่ี ก.2540 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเพียงดาว องอาจ 5911011460006 ล าดบัท่ี ก.2541 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกนกพร สุรินทร์ 5911011460018 ล าดบัท่ี ก.2542 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกลัปังหา แป้นถนอม 5911011460026 ล าดบัท่ี ก.2543 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวขวญัชีวา ปีกกระโทก 5911011570021 ล าดบัท่ี ก.2544 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวประภากร ราชฐาน 5911011510018 ล าดบัท่ี ก.2545 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายอ านาจ ชาวเมืองดี 5911011540012 ล าดบัท่ี ก.2546 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปิยฉตัร บุปผาวลัย์ 5911011030008 ล าดบัท่ี ก.2547 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายวศิน เท่ียงธรรม 5911011520012 ล าดบัท่ี ก.2549 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายพีรพล ลีลาปิติกุล 5911011540016 ล าดบัท่ี ก.2550 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสิริยากร ศรีวงคแ์สน 5911011570028 ล าดบัท่ี ก.2551 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนิติพนฐ์ ศรีภกัด์ิ 5911011570025 ล าดบัท่ี ก.2552 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววิภาวรรณ อินทโชติ 5911011570038 ล าดบัท่ี ก.2553 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายศรัณย ์ราญรอน 5911011510039 ล าดบัท่ี ก.2554 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายเสรีชยั ตรีเขม้ 5911011470018 ล าดบัท่ี ก.2555 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายกรวินท ์ชยัเช้ือ 5911011030017 ล าดบัท่ี ก.2556 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายภานุพงศ ์จารีมุข 5911011520024 ล าดบัท่ี ก.2557 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัชิกา หวงัมีกลาง 5911011540028 ล าดบัท่ี ก.2558 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวณฐัณิชา เยนิเหลือ 5911011553020 ล าดบัท่ี ก.2559 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวพรวิภา ยงุกุล 5911011030025 ล าดบัท่ี ก.2560 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสิรินภา ผารัตน์ 5911011460037 ล าดบัท่ี ก.2561 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวพทัธมน คุณประดิษฐ์ 5911011520030 ล าดบัท่ี ก.2562 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรพิน เงินมาก 5911011570048 ล าดบัท่ี ก.2563 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนทัตพร โชติพนัธ์ 5911011470023 ล าดบัท่ี ก.2564 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายวิศุทธ์ิ กิจธนาพรอนนัท์ 5911011802005 ล าดบัท่ี ก.2565 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวขวญัชนก โพธ์ิสรี 5911011030019 ล าดบัท่ี ก.2566 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรุจาภา  ธรรมวงค์ 5911011460060 ล าดบัท่ี ก.2567 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 12.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปณิตา หม่ืนศกัดา 5911011520034 ล าดบัท่ี ก.2568 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนภสัวรรณ พวงเพช็ร 5911011804015 ล าดบัท่ี ก.2569 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอภชัรา ผลผกัแวน่ 5911011460047 ล าดบัท่ี ก.2570 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกนกวรรณ ฉุยฉาย 5911011520035 ล าดบัท่ี ก.2571 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธญัญารัตน์  ข  าดี 5911012760016 ล าดบัท่ี ก.2572 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวรุ่งนภา เอ่ียมหน่าย 5911011809006 ล าดบัท่ี ก.2573 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุภาพร  อินอ่อน 5911011802007 ล าดบัท่ี ก.2574 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเลอลกัษณ์ หมกทอง 5911011804021 ล าดบัท่ี ก.2575 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวอรนิตย ์ธรรมกุล 5911011809007 ล าดบัท่ี ก.2576 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธญัวเรศ ภูสีดิน 5911011805015 ล าดบัท่ี ก.2577 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายนภดล สุขสาคร 5911011814007 ล าดบัท่ี ก.2578 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุปราณี พลรักษ์ 5911011804034 ล าดบัท่ี ก.2579 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวย ู ลาภมูล 5911011804031 ล าดบัท่ี ก.2580 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสาวิณี  สิงห์เหมน้ 5911011804032 ล าดบัท่ี ก.2581 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสาลินี พลงาม 5911011804033 ล าดบัท่ี ก.2582 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายสุทธิพร คงรักษ์ 5911011804037 ล าดบัท่ี ก.2583 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเจนจิรา คุณนะ 5911011796016 ล าดบัท่ี ก.2584 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเกศินี  บุญขาว 5911011804039 ล าดบัท่ี ก.2585 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวสิริพร นิมมา 5911011796019 ล าดบัท่ี ก.2586 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุดารัตน์ เสวิสิทธ์ิ 5911011804051 ล าดบัท่ี ก.2587 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวรุ่งอรุณ  อาจแสน 5911011801034 ล าดบัท่ี ก.2588 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธนธรณ์  วงเวียน 5911011805026 ล าดบัท่ี ก.2589 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจุฑามาศ  งานแข็ง 5911011809014 ล าดบัท่ี ก.2590 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธิติสุดา  อินทรสงเคราห์ 5911011820035 ล าดบัท่ี ก.2591 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเจนจิรา  ตาจนัทร์ 5911011804055 ล าดบัท่ี ก.2592 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกนกพร  โพธ์ิเหลือง 5911011796034 ล าดบัท่ี ก.2593 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวภวิกา   ฟองจ า 5911011820034 ล าดบัท่ี ก.2594 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธรณ์ธนัย ์ สนัประเสริฐ 5911012760057 ล าดบัท่ี ก.2595 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวจิรารัตน์ สุขเกษม 5911012760063 ล าดบัท่ี ก.2596 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุพตัรา ชยัวงศ์ 5911011804064 ล าดบัท่ี ก.2597 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายโชติวฒัน์ ตานะอาจ 5911012760062 ล าดบัท่ี ก.2598 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวนุชนาถ  อินทร์งาม 5911011801040 ล าดบัท่ี ก.2599 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสมฤทยั  เริงใจ 5911011809020 ล าดบัท่ี ก.2600 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวโสรยา  ด าริห์พงษ์ 5911011805045 ล าดบัท่ี ก.2601 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายกิตตินนัท ์ ขวญัทอง 5911011553028 ล าดบัท่ี ก.2602 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวแพรวพลอย  เรืองงาม 5911011804059 ล าดบัท่ี ก.2603 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววชิรพร  พนูธนะพงศ์ 5911011796056 ล าดบัท่ี ก.2604 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุนนัทา  อรรครินทร์ 5911011796057 ล าดบัท่ี ก.2605 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนนัทิยา  รอดเจริญ 5911011804078 ล าดบัท่ี ก.2606 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวนภสัสร  อ่ิมพุม่ 5911011802022 ล าดบัท่ี ก.2607 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเบญจภานี  ทองใบ 5911011836029 ล าดบัท่ี ก.2608 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายภาราดร  กลัพงษ์ 5911011836028 ล าดบัท่ี ก.2609 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวช่ืนนภา  วงษป์ระทุม 5911011804079 ล าดบัท่ี ก.2610 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายธนวฒัน์  บวัช่ืน 5911012760119 ล าดบัท่ี ก.2611 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวจริยา  องคจ์ะโป๊ะ 5911011809018 ล าดบัท่ี ก.2612 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวชนากานต ์ กุมดวงเมศ 5911011805051 ล าดบัท่ี ก.2613 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวแคทรียา  ระฆงัทอง 5911012760123 ล าดบัท่ี ก.2614 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวหทยัวรรณ  พว่งสุวรรณ 5911011340085 ล าดบัท่ี ก.2615 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวเกวลิน  เช่ือมฉิม 5911011340075 ล าดบัท่ี ก.2616 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสโรชา  แกว้ค  าลา 5911011340080 ล าดบัท่ี ก.2617 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสมฤทยั เมืองข า 5911080320003 ล าดบัท่ี ห.337 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวธญัพิชชา ทองโชติ 5911080320001 ล าดบัท่ี ห.338 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวกนกวรรณ โถทอง 5911080320011 ล าดบัท่ี ห.385 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาววณฐัพร สุภะรักษ์ 5911080320004 ล าดบัท่ี ห.388 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวปรียาพร ประสิทธ์ิแสง 5911080320014 ล าดบัท่ี ห.409 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 7 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวศิริวรรณ  จ  านงสุข 5911080320006 ล าดบัท่ี ก.2468 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวทิวาพร  ลีลานาม 5911080320007 ล าดบัท่ี ก.2470 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวกมลวรรณ  จิตเทศ 5911080320009 ล าดบัท่ี ก.2481 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 8 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวดลหทยั  แหล่งห้วยไชย 5911080320008 ล าดบัท่ี ก.2482 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวสุภาพร  พิมพขนัธ์ 5911080320010 ล าดบัท่ี ก.2483 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นางสาวโสภิตา  ปราบพยคัฆ์ 5911080320012 ล าดบัท่ี ก.2485 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 10 มิ.ย. 59 เวลา 14.30 น. ท่ีอาคาร 3 ห้อง 315 ในมหาวิทยาลยั

นายวรภาส ทวีอุดมโชติ 5911050160005 ล าดบัท่ี ห.321 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวรุ่งนภา แสดงฤทธ์ิ 5911050160007 ล าดบัท่ี ห.369 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวนริศรา วารีรักษ์ 5911050160008 ล าดบัท่ี ห.373 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวกญัญาณฐั แกว้วรรณา 5911050160014 ล าดบัท่ี ห.424 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายภาณุพงศ ์ทองห่อ 5911050160018 ล าดบัท่ี ห.428 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายยศพล มาเพง็ 5911050160022 ล าดบัท่ี ห.443 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวขนิษฐา  เฉลยทรง 5911050160023 ล าดบัท่ี ก.2512 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวปรียาวรรณ นิยมเดชา 5911050160026 ล าดบัท่ี ห.502 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวดรุณี เรืองเดช 5911050160033 ล าดบัท่ี ห.517 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวธนัยชนก ไตรโชค 5911050160035 ล าดบัท่ี ห.520 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นายจกัรกฤษฎ ์แวน่แกว้ 5911050160037 ล าดบัท่ี ห.518 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวอภิญญา ภู่สวสัด์ิ 5911050320035 ล าดบัท่ี ห.203 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวกนัยารัตน์ ลุยตนั 5911050320037 ล าดบัท่ี ห.245 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวกนัยารัตน์  ลุยตนั 5911050320037 ล าดบัท่ี ห.746 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวรสสุคนธ์ ค  าคูเมือง 5911050320039 ล าดบัท่ี ห.246 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวรสสุคนธ์  ค  าคูเมือง 5911050320039 ล าดบัท่ี ห.747 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวศรัณยา สาลีผล 5911050320040 ล าดบัท่ี ห.263 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวสุภิญญา  องักุลดี 5911050320041 ล าดบัท่ี ก.2436 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวกอบพลอย แป้นทอง 5911050320044 ล าดบัท่ี ห.259 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวจิรภทัร์  รอดดียิง่ 5911050320045 ล าดบัท่ี ก.2440 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายกฤษฎา  ศึกคละจิต 5911050320047 ล าดบัท่ี ก.2439 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวสุลิตา ศรีละแกว้ 5911050320050 ล าดบัท่ี ห.272 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวรัชนีกร สงกูล 5911050320051 ล าดบัท่ี ห.273 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวเบญจมาศ สุวรรณพนัธ์ 5911050320053 ล าดบัท่ี ห.345 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวรัตนาวดี สุขกาย 5911050320054 ล าดบัท่ี ห.279 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวสายนธี บุญมี 5911050320055 ล าดบัท่ี ห.312 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวลกัษมณ เล้ียงไกรลาศ 5911050320057 ล าดบัท่ี ห.412 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวสุมิตร ใจมัน่ 5911050320059 ล าดบัท่ี ห.340 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวกนกวรรณ  สุขีวาด 5911050320061 ล าดบัท่ี ก.2484 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวสุกุลภา ประกอบกิจ 5911050431004 ล าดบัท่ี ห.406 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายไชยพฒัน์ ทบัสาคร 5911050431007 ล าดบัท่ี ห.462 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายชยตุพงศ ์โตต่ี 5911050431008 ล าดบัท่ี ห.477 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายธนกฤต บวรเตชธนธร 5911050431010 ล าดบัท่ี ห.535 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายณฐัภทัร  มีเทียม 5911050431013 ล าดบัท่ี ห.558 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาววรรณกร  คุณสาร 5911050721022 ล าดบัท่ี ห.353 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายชฐัพงษ ์ใจแกว้ 5911050721027 ล าดบัท่ี ห.387 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายกิตตินนัธ์ บุญปิยะ 5911050721029 ล าดบัท่ี ห.389 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายชาญณรงค ์ทองอม้ 5911050721034 ล าดบัท่ี ห.393 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวอรณี กตญัญู 5911050721036 ล าดบัท่ี ห.410 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวสวิตตา ศรีพนม 5911050721042 ล าดบัท่ี ห.414 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาววิมลรัตน์ เทียนสวา่ง 5911050721046 ล าดบัท่ี ห.417 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวสุมิตรา  สวา่งศรี 5911050721047 ล าดบัท่ี ก.2500 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวเปรมยตุา เปรมจิตต์ 5911050721050 ล าดบัท่ี ห.430 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวศศิธร  เรืองวงษ์ 5911050721052 ล าดบัท่ี ก.2503 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายศิรพงศ ์เพช็รศรีสม 5911050721054 ล าดบัท่ี ห.444 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวสโรชา หนูเลขา 5911050721055 ล าดบัท่ี ห.448 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวชชันนัท ์ จนัทรบูรณ์ 5911050721058 ล าดบัท่ี ห.494 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวกมลวรรณ เกียรติส ารอง 5911050721059 ล าดบัท่ี ห.487 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายจกัรกริน ค  าฟู 5911050721061 ล าดบัท่ี ห.504 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวณิชกมล สุจิตรมนสั 5911050721062 ล าดบัท่ี ห.476 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายอคัรพล นิลทะรักษ์ 5911050721063 ล าดบัท่ี ห.496 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นายธาม ประคองสงัข์ 5911050721066 ล าดบัท่ี ห.497 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวภทัรีพนัธ์ ทรัพยอิ์นทร์ 5911050721067 ล าดบัท่ี ห.522 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวณฐัรุจา ก าบงัภยั 5911050721071 ล าดบัท่ี ห.549 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวศิริรัตน์ เดชสอน 5911050721072 ล าดบัท่ี ห.548 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวกณัฐมณี ชะรุมรัมย์ 5911050721075 ล าดบัท่ี ก.2530 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวกุลกนัยา ฐิติทรงภพ 5911050721076 ล าดบัท่ี ห.539 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล

นางสาวจรัสพรรณ แสงทอง 5911050721077 ล าดบัท่ี ห.541 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยมืเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2559

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

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

หมายเหตุ           ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส59) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยมืฯ  เมือ่วนัที ่12-13 มีนาคม 2559 แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ            

        (อาคาร 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่17 พ.ค. -  3 ม.ิย. 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
ล าดบัที่

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวนัที่ 12-13 มนีาคม 2559
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ตาม วนั เวลา สถานที่ ที่

นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

นางสาวปวริศา โชคมานุสรณ์ 5911050732002 ล าดบัท่ี ก.2548 ส่งแบบค าขอกูย้มืเงินฯพร้อมสมัภาษณ์วนัท่ี 6-8 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกิจการนกัศึกษา 
อาคารสวนแกว้ 2 ชั้น 1  คุณชลิดา  ป้อมสกุล


