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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

นางสาว กชกร  มีไม่จน 6011011340017 ล าดบัท่ี ห.226

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กนกพร  ค  าคง 6011011470034 ล าดบัท่ี ห.423

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กนกวรรณ  ค  าศิลา 6011056150007 ล าดบัท่ี ห.228

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว กนกวรรณ  จิะ 6011056990026 ล าดบัท่ี ห.296
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กนกวรรณ  ดรุณพนัธ์ 6011011805020 ล าดบัท่ี ห.310

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กนกวรรณ  ไผ่สมบูรณ์ 6011011553003 ล าดบัท่ี ก.2045
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว กนกวรรณ  วนสินธ์ 6011011510015 ล าดบัท่ี ห.444

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กนกอร  พานิชการ 6011011460015 ล าดบัท่ี ก.2084

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กนิษฐา  ไชยประสิทธ์ิกุล 6011011809008 ล าดบัท่ี ห.304

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว กมลธิดา  เกตุจินดา 6011080320006 ล าดบัท่ี ก.นครนายก 1

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์นครนายก  ห้อง 511  ติดต่อ

คุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 

037-321590

นางสาว กมลวรรณ  เกษตรสินสมบติั 6011011340013 ล าดบัท่ี ห.221

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กมลวรรณ  ใจดี 6011081721015 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 7

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย กรรชยั  เทียนสมบติั 6011056721080 ล าดบัท่ี ห.384
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กฤตยพร  ภิญโญรัตนโชติ 6011029721012 ล าดบัท่ี ห.ตรัง 9

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ตรัง  ห้อง กิจการนักศึกษา 

ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปล้อง โทร 

075-221212 ต่อ 6818

นาย กฤษดา  บุญมณีประเสริฐ 6011011320015 ล าดบัท่ี ห.263

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว กงัสดาล  แซ่ตั้ง 6011011796014 ล าดบัท่ี ห.330

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กญัญณชั  สุขวิจิตร 6011011320006 ล าดบัท่ี ห.205

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กญัญว์รา  พนมศรี 6011011820022 ล าดบัท่ี ห.311

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว กญัญาณี  วงคข์มุเงิน 6011011660001 ล าดบัท่ี ห.212

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กญัญารัตน์  ป้ันลาภ 6011056605022 ล าดบัท่ี ห.287

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กญัญารัตน์ อามาตยส์มบติั 6011056160016 ล าดบัท่ี ห.385
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว กนัตก์มล  งางาม 6011011804002 ล าดบัท่ี ห.237

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กนัติชา  เพง็ประโคน 6011056725009 ล าดบัท่ี ห.417

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กาญจน์  สุนารักษ์ 6011056601013 ล าดบัท่ี ห.222

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว กาญจนาภรณ์  วดัครบุรี 6011011660002 ล าดบัท่ี ก.2008

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย กานต ์ หงษข์จร 6011012760006 ล าดบัท่ี ห.285

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กานตธิ์ดา  สุทธิประภา 6011012760019 ล าดบัท่ี ห.331

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย กิตติ  กิตติพงศธ์นกิจ 6011011445010 ล าดบัท่ี ก.2036

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กิตติญา  นพโสภณ 6011011553030 ล าดบัท่ี ห.432

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว กิตติยาภรณ์  พิพิธกุล 6011056990048 ล าดบัท่ี ห.341

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว กูอยันี  เพชรจรัสอมัพร 6011056180017 ล าดบัท่ี ห.241

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว เกวลิน  อมแยม้ 6011056990041 ล าดบัท่ี ห.338
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว เกวลิน  อินธิยะ 6011011660003 ล าดบัท่ี ก.2007

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว เกศวดี  สุทธิ 6011029721006 ล าดบัท่ี ห.ตรัง 4

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ตรัง  ห้อง กิจการนักศึกษา 

ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปล้อง โทร 

075-221212 ต่อ 6818

นางสาว เกศินี  บุตรจินดา 6011056605007 ล าดบัท่ี ก.2009

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว เกษสิณี  บุญร่วม 6011056731002 ล าดบัท่ี ก.2003

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ขวญัชนก  นพรัตน์ 6011011445033 ล าดบัท่ี ห.360
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ขวญัชยั  แกว้ปัดสิน 6011056150005 ล าดบัท่ี ห.230

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ขวญัทิชา  สรบุญช่วย 6011011820014 ล าดบัท่ี ก.2091

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ขวญัภิรมย ์ ศรีจนัทร์ 6011056990004 ล าดบัท่ี ห.319
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว คณิศร  ศรีสุขดี 6011056605005 ล าดบัท่ี ห.218

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9



ประกาศ ณ  27 กรกฎาคม 2560 15

ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว คนึงนิตย ์ ข  าวงศ์ 6011011814013 ล าดบัท่ี ห.349
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย จงรัก  หลินศรี 6011050721008 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 2

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว จตุระพร  สุวรรณวงษ์ 6011056160003 ล าดบัท่ี ห.204

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย จกัรกฤษณ์  เยือ่สูงเนิน 6011011446002 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 8

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว จนัทร์จิรา  มาบางครุ 6011080320010 ล าดบัท่ี ห.นครนายก 3

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์นครนายก  ห้อง 511  ติดต่อ

คุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 

037-321590

นางสาว จนัทร์ธิมา  โชติมูล 6011056160015 ล าดบัท่ี ห.410
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว จนัทร์วิภา  ค  าใจ 6011011510014 ล าดบัท่ี ก.2094
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว จารีรัตน์  โสภาผล 6011011809015 ล าดบัท่ี ก.2063
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว จารุวรรณ  วงษม์ณี 6011011445035 ล าดบัท่ี ห.370
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว จารุวรรณ  อินทะวงศ์ 6011050721007 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 5

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว จิตตาภรณ์  อินทร์ล ้า 6011056160008 ล าดบัท่ี ห.377
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย จิรวฒัน์  สรีระเทวิน 6011056721015 ล าดบัท่ี ห.302

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย จิรวิทย ์ ร่วมทอง 6011081721010 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 1

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว จุฑามณี  เสประโคน 6011011553004 ล าดบัท่ี ห.348
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว จุฑามณี  หมายรอดดี 6011011796007 ล าดบัท่ี ห.277

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว จุฑามาศ  มีมาก 6011056990020 ล าดบัท่ี ห.361

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว จุฑารัตน์  พงษน์าค 6011011809017 ล าดบัท่ี ห.392
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว จุฑารัตน์  พิมพภ์าพ 6011056990033 ล าดบัท่ี ก.2039

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว จุติธารา  กาหยี 6011081721013 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 5

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว จุรีรัตน์  สาถัว่ 6011011820011 ล าดบัท่ี ก.2037

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย เจตะศิลป์  ดอกไม้ 6011056725017 ล าดบัท่ี ห.427

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว เจนจิรา  อ่ิมเจริญ 6011011470032 ล าดบัท่ี ห.434

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว เจนสุภา  อ่างแกว้ 6011011820013 ล าดบัท่ี ห.271

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ฉตัรฑริกา  พวงมะลิ 6011011806006 ล าดบัท่ี ห.316

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ฉตัรลดา  ยิม้ขลิบ 6011056721023 ล าดบัท่ี ห.313

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย เฉลิมชยั  สาติยะ 6011011470033 ล าดบัท่ี ห.436

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ชญานนท ์ มงคลการ 6011056721030 ล าดบัท่ี ห.356
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ชญานี  อินทร์เทพ 6011011320007 ล าดบัท่ี ห.207

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ชฎาธร  สุขภกัดีสกุล 6011011480006 ล าดบัท่ี ห.447

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ชนนิกานต ์ แสงศรี 6011011491018 ล าดบัท่ี ห.441

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ชนาธร  มณฑลจรัส 6011011340012 ล าดบัท่ี ห.217

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ชนิกา  กลัยา 6011050160009 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 14

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว ชมพนุูช  เรืองสุขสุด 6011011571014 ล าดบัท่ี ห.443

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ชมลวรรณ  สะมะแอ 6011056180013 ล าดบัท่ี ก.2011

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ชลิดา  เพชรจิตร 6011011448018 ล าดบัท่ี ห.320

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ชลิตตา  สายสุวรรณ 6011081721039 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 10

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว ชลิตา  แซ่ตั้ง 6011011448031 ล าดบัท่ี ก.2075

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ชลิตา  ดีบาง 6011011805004 ล าดบัท่ี ก.2023

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ชญัญานุช  พนัธุ์เพง็ 6011056721011 ล าดบัท่ี ห.293

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ชยัวฒัน์  ตรีหิรัญ 6011050721004 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 2

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นาย ชาญณรงค ์ เพญ็จนัทร์ 6011011510011 ล าดบัท่ี ห.405
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ชิณกรณ์  เขม็อ่อน 6011056990051 ล าดบัท่ี ก.2071

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ชุติมณฑน์  แกว้ยวน 6011011445022 ล าดบัท่ี ห.332
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ชุติมณฑน์  พงษพ์ฒัน์ 6011081721038 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 15

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว ชุติมา  ขนัใส 6011056605002 ล าดบัท่ี ห.211

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ชูภทัร  มูลอินตะ๊ 6011056721002 ล าดบัท่ี ก.2012

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ซุลกิบลี  วาหนิ 6011011836014 ล าดบัท่ี ห.359

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ซูพียะ  ยะโกะ 6011011809005 ล าดบัท่ี ห.305

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว โซไรดา  บิลเหล็บ 6011011806015 ล าดบัท่ี ห.353

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ญานิศา  ไชยศร 6011056724010 ล าดบัท่ี ห.415

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ฐิติชญา  ยิม้นิล 6011056725003 ล าดบัท่ี ห.365
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ฐิติพฒัน์  จิตตะทตั 6011011541011 ล าดบัท่ี ห.380
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ฐิรวฒัน์  แซ่อ๋อง 6011029448005 ล าดบัท่ี ห.ตรัง 10

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ตรัง  ห้อง กิจการนักศึกษา 

ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปล้อง โทร 

075-221212 ต่อ 6818
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ฑาริกา  นวลรักษา 6011011805007 ล าดบัท่ี ห.291

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ฑิตยา  มณีฉาย 6011056990050 ล าดบัท่ี ห.363

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณฐพร  โชสูงเนิน 6011011480001 ล าดบัท่ี ห.203

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ณฏัฐ์  ศรีพิพฒัน์ 6011011541019 ล าดบัท่ี ห.398
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณฏัฐ์ชญา  บริบูรณ์วงศา 6011050721010 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 9

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว ณฏัฐณิชา  บุญประกาศิต 6011011804008 ล าดบัท่ี ห.270

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ณฐักาญจน์  กุณาตรี 6011056721007 ล าดบัท่ี ห.278

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณฐัชยา  สุภาพงษ์ 6011056601017 ล าดบัท่ี ห.238

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณฐัชา  หอมฟุ้ง 6011011320004 ล าดบัท่ี ห.210

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ณฐัชา  หารมาก 6011081721037 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 9

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว ณฐัฐา  ฤทธ์ิส าเร็จ 6011011448037 ล าดบัท่ี ก.2088

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณฐัณิชา  รอบุญ 6011011541014 ล าดบัท่ี ห.386
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ณฐันรี  บรรจงรักษ์ 6011050160008 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 11

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว ณฐันรี  บุญรอด 6011011553029 ล าดบัท่ี ก.2093
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ณฐันนัท ์ จนัทรเสวต 6011011541005 ล าดบัท่ี ก.2081
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ณฐันนัท ์ บุญวงศ์ 6011056721053 ล าดบัท่ี ห.366
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ณฐัพงศ ์ ทาพนัธ์ 6011012760029 ล าดบัท่ี ก.2057
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ณฐัพงศ ์ พงษพ์รรณา 6011081721040 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 8

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ณฐัพล  ชาญสัจจา 6011011446005 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 5

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นาย ณฐัพล  ศิริโสภา 6011011796001 ล าดบัท่ี ห.246

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณฐัภรณ์  อน้บู่ 6011011820001 ล าดบัท่ี ห.258

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ณฐัมล  ตุม้เกล 6011011470010 ล าดบัท่ี ก.2077

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณฐัมล  ฟอยไฮหงษ์ 6011011553013 ล าดบัท่ี ห.402
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณฐัริกา  กมลรัตน์ 6011056721095 ล าดบัท่ี ห.408
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ณฐัริกา  กล้ิงทะเล 6011056721021 ล าดบัท่ี ห.333

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ณฐัสรณ์  เหลืองทองค า 6011056721014 ล าดบัท่ี ห.298

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณิชกานต ์ วิชิตกูล 6011011805022 ล าดบัท่ี ก.2050
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ณิชากร  ตอ้ยต่ิง 6011056160049 ล าดบัท่ี ห.451

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณิชารีย ์ เอ้ืออารียบ์ุญ 6011011470038 ล าดบัท่ี ก.2099

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ณิศรา  วงศถ์าวรจิตร 6011011820012 ล าดบัท่ี ห.275

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ดวงใจ  ประทาน 6011011804015 ล าดบัท่ี ห.265

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ดวงพร  ซาวทองค า 6011011805010 ล าดบัท่ี ห.309

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ดวงรักษ ์ ม่วงประเสริฐ 6011056725006 ล าดบัท่ี ห.387
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ติณณภพ  บุญครอง 6011050721003 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 1

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นาย ไตรทศ  นวลรอด 6011011541022 ล าดบัท่ี ห.411
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ทตัพร  แกว้น่ิม 6011056721037 ล าดบัท่ี ห.362
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ทิพยสุ์คนธ์  อ่องเมือง 6011011320005 ล าดบัท่ี ห.206

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ทิพยสุ์ดา  พลเสนา 6011056990015 ล าดบัท่ี ก.2030

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ธนกร  ภมร 6011050721015 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 4

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ธนทตั  บุญน า 6011012760001 ล าดบัท่ี ห.240

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ธนพล  สุขกุุมารชาติ 6011011448001 ล าดบัท่ี ก.2005

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ธนวฒัน์  บุญจา 6011081721024 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 9

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ธนชัชา  เรืองค า 6011056990035 ล าดบัท่ี ห.284
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ธนชัพร  ครอบบวับาน 6011056721088 ล าดบัท่ี ห.391
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ธนชัพร  ภูสีดิน 6011056721079 ล าดบัท่ี ห.404
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ธนตัถ ์ ศรีทราไชย 6011011814014 ล าดบัท่ี ห.355
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ธนากร  ศรีสมพร 6011056725002 ล าดบัท่ี ห.266

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ธนานพ  ศรีตระกูล 6011012760027 ล าดบัท่ี ห.343

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ธนาพงษ ์ แสงทิพยก์ญัญา 6011011820018 ล าดบัท่ี ห.344

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9



ประกาศ ณ  27 กรกฎาคม 2560 50

ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ธนาพร  สังขไ์ชย 6011056990024 ล าดบัท่ี ห.268
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ธรรมนูญ  ปฐมรัตน์ 6011011320001 ล าดบัท่ี ห.200

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ธราธร  อุม้ 6011011480015 ล าดบัท่ี ห.418

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ธวชัชยั  ธิรินทอง 6011081446011 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 10

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว ธญัญรัตน์  เตภกัดี 6011081446006 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 8

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ธญัญลกัษณ์  พนัธ์ทองดี 6011056721001 ล าดบัท่ี ก.2000

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ธญัญารัตน์  อ่ึงไพร 6011011796012 ล าดบัท่ี ห.312

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ธญัวรัตม ์ คงวิจิตร 6011011491008 ล าดบัท่ี ก.2087
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ธนัยพร  คุณากรศกัดา 6011011804005 ล าดบัท่ี ห.300

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ธนัยพร  เครือสนธ์ 6011011805008 ล าดบัท่ี ห.267

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ธารธิชา  ดาราอมัพรสิน 6011056721110 ล าดบัท่ี ห.452

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ธารวิมล  กนัค  า 6011081320002 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 1

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว ธิดา  กงัวานสุระ 6011056180009 ล าดบัท่ี ก.2004

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ธีรดนย ์ แสนก่อ 6011081721030 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 6

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นาย ธีรภทัร์  ภิรมยร่ื์น 6011050721016 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 15

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นาย ธีรวฒิุ  ใบวิวฒันา 6011011804016 ล าดบัท่ี ห.286

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ธีรศกัด์ิ  พทุธวงศ์ 6011011460004 ล าดบัท่ี ห.375

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ธีราพร  ยิม้ละมา้ย 6011080320003 ล าดบัท่ี ห.นครนายก 1

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์นครนายก  ห้อง 511  ติดต่อ

คุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 

037-321590

นาย นพณฐั  เภตรายนต์ 6011011491011 ล าดบัท่ี ห.420

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย นพดล  ยิง่สกุล 6011011446012 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 16

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว นพรัตน์  คลา้ยแกว้ 6011011804004 ล าดบัท่ี ห.254

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นพาพร  แสงศิริ 6011011445041 ล าดบัท่ี ห.424

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว นภสัสร  ครองยติุ 6011011796025 ล าดบัท่ี ห.322

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นรารักษ ์ เพชรรักษ์ 6011011820033 ล าดบัท่ี ก.2100

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย นรินทร์  แนมนอ้ย 6011056721003 ล าดบัท่ี ก.2015

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นริศรา  สงวนงาม 6011056990040 ล าดบัท่ี ห.389

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว นริศรา  แสงมูล 6011056990017 ล าดบัท่ี ห.252

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย นฤพล  สุจริตธุระการ 6011029721014 ล าดบัท่ี ห.ตรัง 7

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ตรัง  ห้อง กิจการนักศึกษา 

ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปล้อง โทร 

075-221212 ต่อ 6818
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว นฤมล  ศรีบุญ 6011011470027 ล าดบัท่ี ห.428

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นฐัธิยา  อ่อนศรีทอง 6011011470005 ล าดบัท่ี ก.2056

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นฐัพร  ชมภูราช 6011011809001 ล าดบัท่ี ห.234

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว นฐัมน  แยม้แสง 6011011510020 ล าดบัท่ี ห.458

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นดัดาภรณ์  ประสพผล 6011011480024 ล าดบัท่ี ห.442

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย นทัธพงศ ์ ใจผาวงั 6011056160029 ล าดบัท่ี ก.2089
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว นนัทเนตร  ยาวสันเทียะ 6011056990012 ล าดบัท่ี ก.2026

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นนัทวนั  ข  าพว่ง 6011011470023 ล าดบัท่ี ห.403

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นนัทิยา  บุดดีหสั 6011056990039 ล าดบัท่ี ห.297
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว นนัทิยา  เพง็แจ่ม 6011011320009 ล าดบัท่ี ห.208

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นารีมะห์ วาโลง 6011011809006 ล าดบัท่ี ห.301

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นิชาภา  คะตะวงศ์ 6011011809011 ล าดบัท่ี ห.352
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย นิติพทัธ์  สถาปิตานนท์ 6011011340022 ล าดบัท่ี ห.350
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย นิพนธ์  บุราณวตัร 6011011448007 ล าดบัท่ี ห.461

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นิรชา  จุปะมะตงั 6011011541015 ล าดบัท่ี ก.2082
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว นุชนาถ  ตรีวิสูตร 6011011340015 ล าดบัท่ี ห.225

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นุชนาถ  แพงสุวรรณ 6011056721097 ล าดบัท่ี ห.455

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นูรีซนั  ดือราแม 6011011809013 ล าดบัท่ี ก.2052
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9



ประกาศ ณ  27 กรกฎาคม 2560 67

ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว นูรีซมั  ยะโกะ 6011011836012 ล าดบัท่ี ก.2059

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว นูรีมาน  สะมะแอ 6011011809003 ล าดบัท่ี ก.2046
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย บวรทตั  ฉตัรแกว้ 6011056725014 ล าดบัท่ี ห.437

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว บุญญารักษ ์ เสรีสุชาติ 6011011553034 ล าดบัท่ี ห.459

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว บุษกร  โพโส 6011080320015 ล าดบัท่ี ก.นครนายก 3

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์นครนายก  ห้อง 511  ติดต่อ

คุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 

037-321590

นางสาว บุษกร  รอดเป้า 6011080320005 ล าดบัท่ี ห.นครนายก 2

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์นครนายก  ห้อง 511  ติดต่อ

คุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 

037-321590
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ใบเฟิร์น  ไชยมะณี 6011011340003 ล าดบัท่ี ห.201

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปดิวรัดา  ค  าสาว 6011011804009 ล าดบัท่ี ห.264

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปนดัดา  มาหา 6011056721089 ล าดบัท่ี ห.395
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ปนดัดา  มุ่งลายกลาง 6011011796026 ล าดบัท่ี ห.324

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปนนัดา  ใจปินตา 6011011553014 ล าดบัท่ี ห.399
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปภาวดี  สุนทราภิชาต 6011056605020 ล าดบัท่ี ก.2043
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ประไพศรี  อยูค่ง 6011011541024 ล าดบัท่ี ห.425

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ประภสัสร  ปะโนรัมย์ 6011056731010 ล าดบัท่ี ห.412

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ประภาสภรณ์  เช้ือช่ืน 6011011814012 ล าดบัท่ี ห.342

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ประภาสิริ  อาษาวิเศษ 6011011802002 ล าดบัท่ี ห.232

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ประสิทธ์ิ  พลูผล 6011011804020 ล าดบัท่ี ห.283

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปรัชญา  ธิจนัแกว้ 6011011553017 ล าดบัท่ี ห.419

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ปราณจารีย ์ บรบตัร 6011011448008 ล าดบัท่ี ห.259

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปรีชญา  จนัทร์มณี 6011011796020 ล าดบัท่ี ห.421

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปวีณา  ศรีวิพนัธุ์ 6011011553005 ล าดบัท่ี ห.321

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ปองทิพย ์ กรินทร์ไตรทิพย์ 6011050320008 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 7

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว ปัญญาพร  บุษษะ 6011011553006 ล าดบัท่ี ก.2064
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปัญญาพร  รอดอริห์ 6011056721109 ล าดบัท่ี ก.2098
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ปัณณพร  ชุบเล้ียง 6011011805001 ล าดบัท่ี ห.214

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปัทมพร  โพธา 6011056990032 ล าดบัท่ี ห.279
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปัทมารัตน์  สุพสอน 6011056605014 ล าดบัท่ี ห.224

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ปัทมาวรรณ  นนัชม 6011056721071 ล าดบัท่ี ห.378
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปาจารีย ์ ธงกระโทก 6011011460013 ล าดบัท่ี ห.397

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปาริชาติ  วงศค์  า 6011011802004 ล าดบัท่ี ก.2029
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ปิญานฐั  ศรีโฉม 6011056990021 ล าดบัท่ี ห.262
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ปิติศานต ์ นนัทรัตนพงศ ์ 6011056721070 ล าดบัท่ี ห.390
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ปิยวฒัน์  สงเคราะห์ 6011012760030 ล าดบัท่ี ห.334

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ปิยะณฐั  อ่อนไสว 6011011805005 ล าดบัท่ี ก.2025

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปิยะธิดา  มะตงั 6011011340019 ล าดบัท่ี ก.2016

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ปิยะปาณ  ชาวเวียง 6011056721038 ล าดบัท่ี ก.2070
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปิยาพชัร  เมฆโสภณ 6011056721026 ล าดบัท่ี ห.314

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ปุณรีย ์ พวงไธสง 6011050320009 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 6

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว เปรมฤดี  กิมชว้น 6011011805009 ล าดบัท่ี ห.374
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ผกามาศ  หมอนค า 6011056601002 ล าดบัท่ี ก.2002

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว พรชิตา  คงสุวรรณ์ 6011050721018 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 7

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว พรธิณี  เจริญแพง่ 6011011445019 ล าดบัท่ี ห.299
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว พรนภสั  ธญัธนวิวฒัน์ 6011011460019 ล าดบัท่ี ห.406

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว พรพรรณ  ฉตัรแกว้ 6011011805012 ล าดบัท่ี ก.2041
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว พรรณนภา  โชติยา 6011011446024 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 9

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว พรรณราย  ฉตัรแกว้ 6011011805013 ล าดบัท่ี ก.2040
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว พฤศจิกา  เสนานุช 6011011445001 ล าดบัท่ี ห.244

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย พลภทัร  พรหมสมบติั 6011011460011 ล าดบัท่ี ก.2085

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย พสธร  ตนัวิสุทธ์ิ 6011011803006 ล าดบัท่ี ห.282

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย พสิษฐ์  จิตตไ์ม่งง 6011011940007 ล าดบัท่ี ห.227

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว พชัรพร  ริมมกุล 6011081446002 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 2

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว พชัราพร  แซ่โซ้ง 6011011809002 ล าดบัท่ี ก.2027
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว พชัราภรณ์  บุญญา 6011011820010 ล าดบัท่ี ห.307

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว พชัราภา  รักษาถ่ิน 6011011446023 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 18

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว พชัราภา  สิมาขนัธ์ 6011056150009 ล าดบัท่ี ห.329

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว พชัรี  กวงแหวน 6011056990023 ล าดบัท่ี ห.294
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว พศัรินทร์  บุญรอด 6011011806021 ล าดบัท่ี ห.460

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย พสักร  อยูพ่งษพิ์ทกัษ์ 6011011446020 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 17

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นาย พิชชา  พิพฒัน์พฒันานนท์ 6011011802011 ล าดบัท่ี ห.339

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว พิชามนชุ์  แสนดี 6011011491009 ล าดบัท่ี ห.413

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว พิมพช์ญา  ฝึกดอนวงั 6011011809018 ล าดบัท่ี ห.396
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย พิมพพิ์ฆเนตร์  อุปแกว้ 6011056725001 ล าดบัท่ี ห.253

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว พิมวดี  ประจ าค่าย 6011011814016 ล าดบัท่ี ห.433

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว เพช็รรัตน์  ศรีสุวรรณ์ 6011011796018 ล าดบัท่ี ห.318

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว เพญ็นภา  เพชรชนะศึก 6011011460012 ล าดบัท่ี ก.2083

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว แพรวพรรณ  เบญมาตย์ 6011056990042 ล าดบัท่ี ก.2048

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ฟาเดีย  เจะ๊โมะ๊ 6011056180015 ล าดบัท่ี ก.2017

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ฟาตีฮะห์  บือซา 6011081320003 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 4

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว ภคัจิรา  หงส์พิทกัษช์น 6011081320001 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 2

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว ภทัรพร  สมชะนะ 6011056160045 ล าดบัท่ี ห.440

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ภทัรวดี  รัตนเดช 6011011445014 ล าดบัท่ี ห.290
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ภทัรวดี  เหล่าพงศพิ์ชญ ์

  
 
 
 6011056990044 ล าดบัท่ี ห.347

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ภทัรวรินทร์  ชาลีรินทร์ 6011056721010 ล าดบัท่ี ห.292

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ภทัราภรณ์  แดงละมา้ย 6011056605004 ล าดบัท่ี ก.2006

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ภทัรารัตน์  วงศว์ชัรินทร์ 6011056731001 ล าดบัท่ี ห.202

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ภานุชมาทร์  แถวไธสง 6011011814005 ล าดบัท่ี ห.281

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ภานุพงศ ์ แกว้ใส 6011056160026 ล าดบัท่ี ห.426

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ภานุมาส  การะเกษ 6011011480025 ล าดบัท่ี ห.449

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ภาวิดา  เด่นวงศง์าม 6011011445036 ล าดบัท่ี ห.371
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว มณฑิตา  จนัที 6011011510001 ล าดบัท่ี ก.2021

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว มนิตา  ลกัษมีวณิชย์ 6011011491020 ล าดบัท่ี ห.457

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว มฌัฌุกาญจน์  คูณศรี 6011011460037 ล าดบัท่ี ห.450

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย มทัธิว  ย ัง่ยนืเกษมสุข 6011056160046 ล าดบัท่ี ก.2102
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว มทัรียา  ขอเจียม 6011056605011 ล าดบัท่ี ก.2014

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว มยัมูนา  กนัทะวงค์ 6011056990038 ล าดบัท่ี ก.2062

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว มารตี  แจ่มสุวรรณ 6011056990046 ล าดบัท่ี ก.2061

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว มารินี  เชียงทอง 6011011445017 ล าดบัท่ี ห.315
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9



ประกาศ ณ  27 กรกฎาคม 2560 97

ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว มาริษา  เทียนสงค์ 6011011445043 ล าดบัท่ี ห.414

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว มาริสา  สมศรีใส 6011056990009 ล าดบัท่ี ห.248

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว เมธาวี  เรือนแกว้ 6011011448023 ล าดบัท่ี ก.2060

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ยลดาภรณ์  เดือนเพญ็ 6011011460007 ล าดบัท่ี ห.382

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ยศกร  นาวาทอง 6011011571003 ล าดบัท่ี ก.2078
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ยพุารัตน์  เกียรติประชา 6011011820006 ล าดบัท่ี ห.276

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ยพุารัตน์  ฝ้ันตะ๊ 6011011804010 ล าดบัท่ี ห.257

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ยภุาพรรณ  ชุ่มช่ืน 6011011470014 ล าดบัท่ี ห.381

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย โยพนา  ค  านึง 6011011448029 ล าดบัท่ี ห.354

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย รชต  นอ้ยคงคา 6011056721086 ล าดบัท่ี ห.407
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย รชต  อินทร์บุญ 6011011814017 ล าดบัท่ี ห.439

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย รณภพ  ทองแจง้ 6011029721015 ล าดบัท่ี ห.ตรัง 8

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ตรัง  ห้อง กิจการนักศึกษา 

ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปล้อง โทร 

075-221212 ต่อ 6818

นางสาว รมณัยา  ปะลาวนั 6011056601005 ล าดบัท่ี ห.213

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว รัชฎา  สุทธิสน 6011011805006 ล าดบัท่ี ห.261

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว รัชนีกร  วงคเ์ทพ 6011056990047 ล าดบัท่ี ก.2065

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว รัตนากร  นกเล็ก 6011050320011 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 13

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว รัตนากร รู้ลกั 6011080320008 ล าดบัท่ี ก.นครนายก 2

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์นครนายก  ห้อง 511  ติดต่อ

คุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 

037-321590
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ราชวลัลภ  ชูศรี 6011011796028 ล าดบัท่ี ห.358
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ราตรีพร  แสนประเสริฐ 6011011796029 ล าดบัท่ี ก.2073
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว รุ่งทิพย ์ เพชรคง 6011050721009 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 20

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว รุ่งนภา  ยอดสุวรรณ์ 6011011445039 ล าดบัท่ี ห.372
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว รุ่งนภาพร  ค  าพนัธ์ 6011011448003 ล าดบัท่ี ห.288

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย รุ่งโรจน์  สุขเฉลิม 6011056721018 ล าดบัท่ี ห.308

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว รุจิรา  พ่ึงพวก 6011011510018 ล าดบัท่ี ก.2101
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว รุจิเรข  เจริญวฒันวิโรจน์ 6011029721011 ล าดบัท่ี ห.ตรัง 6

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ตรัง  ห้อง กิจการนักศึกษา 

ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปล้อง โทร 

075-221212 ต่อ 6818

นางสาว ลลิตา  เหลือรักษ์ 6011011480022 ล าดบัท่ี ห.448

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ละออรัตน์  ฉวีภกัด์ิ 6011011448025 ล าดบัท่ี ก.2051

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ลกัษมณ  ชิณวงค์ 6011012760016 ล าดบัท่ี ห.326

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย วงศวิ์ศิษฎ ์ เทพวรรณ 6011081721006 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 3

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว วทนัยา  ทองเส้ง 6011029721007 ล าดบัท่ี ห.ตรัง 3

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ตรัง  ห้อง กิจการนักศึกษา 

ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปล้อง โทร 

075-221212 ต่อ 6818

นางสาว วนาลี  ฤทธ์ิงาม 6011012760007 ล าดบัท่ี ก.2044
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว วนิดา  หวงัหมู่กลาง 6011011460033 ล าดบัท่ี ห.438

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว วรกานต ์ บุญฮอง 6011029721013 ล าดบัท่ี ห.ตรัง 5

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ตรัง  ห้อง กิจการนักศึกษา 

ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปล้อง โทร 

075-221212 ต่อ 6818

นางสาว วรรณนภา  เสมสวสัด์ิ 6011011445042 ล าดบัท่ี ห.388
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว วรรณฤดี  สัญลกัษณ์ 6011056990011 ล าดบัท่ี ก.2028

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว วรรณวลยั  น่ิมอนงค์ 6011011445018 ล าดบัท่ี ห.328
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว วรรณิภา  โพธิเสน 6011011491006 ล าดบัท่ี ห.409
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว วรรลดา  เยือ่ใย 6011011340014 ล าดบัท่ี ห.216

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว วรรษา  ส่วนประเสริฐ 6011056724015 ล าดบัท่ี ห.445

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย วรวฒิุ  ลีอุต 6011011446022 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 8

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว วลยัอร  พรพานิช 6011011448032 ล าดบัท่ี ก.2076

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9



ประกาศ ณ  27 กรกฎาคม 2560 111

ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว วลีพร  วรรณศรี 6011081320010 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 13

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว วารี พฤกษช์าติไพร 6011056990037 ล าดบัท่ี ห.340

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว วิณิชยา  มีบ่อทรัพย์ 6011011470022 ล าดบัท่ี ก.2086

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว วินตา  กาเรวาล 6011011814008 ล าดบัท่ี ห.274

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว วิภวานี  เขียนสุวรรณ์ 6011011806001 ล าดบัท่ี ห.233

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว วิภา  ดาหนองเป็ด 6011056990008 ล าดบัท่ี ห.245

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว วิภานนัท ์ ค  าพรหม 6011011806007 ล าดบัท่ี ห.317

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว วิไลวรรณ  มุกมนั 6011011446019 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 6

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว วีริยา  วรรณชาติ 6011011806004 ล าดบัท่ี ก.2034

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ศกุณตลา  คุม้อินทร์ 6011011445013 ล าดบัท่ี ห.273
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ศยามล  บุดดา 6011056605019 ล าดบัท่ี ก.2047
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ศรชยั  วิญญพนัธ์ 6011011940008 ล าดบัท่ี ห.215

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ศรัญญา  ใฮงาม 6011029721002 ล าดบัท่ี ห.ตรัง 2

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ตรัง  ห้อง กิจการนักศึกษา 

ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปล้อง โทร 

075-221212 ต่อ 6818
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ศรัณย ์ ทรัพยสุ์วรรณ 6011011446004 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 11

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นาย ศราวธุ  คงยิง่ 6011056180003 ล าดบัท่ี ก.2001

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ศลิษา  สิยาชีพ 6011011571002 ล าดบัท่ี ห.373
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ศศิธร  ทา้วลอม 6011011814004 ล าดบัท่ี ห.280

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ศศิธร  ระดมกิจ 6011011491014 ล าดบัท่ี ห.430

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ศศิวิมล  วงศส์วสัด์ิ 6011056721104 ล าดบัท่ี ห.431

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ศิรดา  พิลาศจิตร 6011081446013 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 12

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว ศิริญญา  ชยังามเมือง 6011056605006 ล าดบัท่ี ห.220

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ศิรินาถ  ไชยรา 6011011796030 ล าดบัท่ี ห.453

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ศิริรัตน์  โกสุม 6011056605017 ล าดบัท่ี ก.2018

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ศิริวิมล  ตั้งประดิษฐ์ชยั 6011011805031 ล าดบัท่ี ห.456

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย ศิวกร  กรุดทอง 6011011796005 ล าดบัท่ี ห.306

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ศุภกร  เกตุบุญมี 6011081446014 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 7

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว ศุภรดา  อาจภิรมย์ 6011011470004 ล าดบัท่ี ห.335

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ศุภรัตน์  เรืองศกัด์ิ 6011056721008 ล าดบัท่ี ห.325

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย ศุภวิชญ ์ โกศลจนัทรยนต์ 6011011541006 ล าดบัท่ี ห.376
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ศุภาพิชญ ์ พงษป์ระไพ 6011011796002 ล าดบัท่ี ก.2033
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ศุภิกา  ปินมา 6011011445002 ล าดบัท่ี ก.2024

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ศุภิสรา  พงษป์ระไพ 6011011804013 ล าดบัท่ี ก.2035
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว ศุภิสรา  แมลงผ้ึง 6011011805014 ล าดบัท่ี ก.2053
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย สราวฒิุ  ก๋ารินทร์ 6011056605015 ล าดบัท่ี ห.247

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สรินยา  ประชาบุตร 6011011460014 ล าดบัท่ี ห.400

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย สวิตต ์ ผดุงรัตน์ 6011056180007 ล าดบัท่ี ห.249

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย สหรัฐ  ภาณะรมย์ 6011012760036 ล าดบัท่ี ห.351
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย สหสัวงศ ์นวลจนัทร์ 6011050721002 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 4

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว สายธาร  ทองจนัทร์ 6011056990036 ล าดบัท่ี ห.289
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สายธาร  ม่วงรอด 6011056724009 ล าดบัท่ี ห.416

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สาวิณี  คงเขียด 6011011320010 ล าดบัท่ี ห.209

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย สิทธิโชค  ค  าหลอม 6011056605016 ล าดบัท่ี ห.231

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย สิปปกร  จางศิริกูล 6011011446001 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 3

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว สิราวรรณ  ภูผา 6011056990019 ล าดบัท่ี ห.260
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สิริกานต ์ อินทรศร 6011056150008 ล าดบัท่ี ห.251

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สิริยากร  แจ่มกระจ่าง 6011012760017 ล าดบัท่ี ห.327

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สิริสุดา  พรงาม 6011056160037 ล าดบัท่ี ห.422

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สิรีธร  เกตุทอง 6011012760039 ล าดบัท่ี ห.446

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สุชญา  ปานาพรม 6011056990007 ล าดบัท่ี ห.242

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย สุชน  ศรีธนาวิโรจน์ 6011011802012 ล าดบัท่ี ห.337

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สุดาพร  รอนใหม่ 6011056731006 ล าดบัท่ี ห.235

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุดารัตน์  เพชรแกว้ 6011050320004 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 1

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว สุทธิดา  ชูดว้ง 6011056601019 ล าดบัท่ี ห.256

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สุทธิดา  โพธ์ิทอง 6011012760018 ล าดบัท่ี ก.2054
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุทิลาวลัย ์ รอดไพรี 6011056990025 ล าดบัท่ี ห.295
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุธานาถ  ศรีเพช็ร 6011011480010 ล าดบัท่ี ก.2095
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สุธาสิณี  เตง็มณี 6011011446026 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 19

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว สุธิดา  สีบาล 6011056990013 ล าดบัท่ี ห.250

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุธิมา  แกว้บุตดา 6011056721041 ล าดบัท่ี ก.2066
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สุนิตา  มะหะหมดั 6011056731004 ล าดบัท่ี ห.229

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุนินธร  นุตวนั 6011011553024 ล าดบัท่ี ก.2090
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุนิสา  สมสวย 6011011806002 ล าดบัท่ี ห.269

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สุพรรญนิกา  สุทธิพนัธ์ 6011011448010 ล าดบัท่ี ก.2032

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุพรรษา  มากส าลี 6011056601016 ล าดบัท่ี ห.239

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุพตัรา  คาวี 6011011510016 ล าดบัท่ี ห.435

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สุพิชชา  เดชธนู 6011011448036 ล าดบัท่ี ก.2074

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุภคั  ธีระศาสตร์ 6011011804007 ล าดบัท่ี ห.255

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุภชัชา  กาฬหวา้ 6011056990006 ล าดบัท่ี ก.2020

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สุภทัรา  ชมภูโกฐ 6011056990001 ล าดบัท่ี ห.219

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุภสัสรา  ช่วยเรือง 6011012760010 ล าดบัท่ี ก.2055
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุภาพร  อ่อนแฮน 6011011510004 ล าดบัท่ี ห.364
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย สุรสีห์  วงษต์าฟู 6011011480011 ล าดบัท่ี ห.461

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย สุริยนั  จนัทร์แสง 6011081721023 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 11

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว สุไรดา  วาเลง 6011011836013 ล าดบัท่ี ก.2068

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว สุวนนัท ์ วรัญญาสิริกุล 6011081721031 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 14

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว สุวพชัร  สุภาพร 6011011804025 ล าดบัท่ี ก.2072
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว สุวภทัร  ทองช่วย 6011029721001 ล าดบัท่ี ห.ตรัง 1

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-11.00  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ตรัง  ห้อง กิจการนักศึกษา 

ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปล้อง โทร 

075-221212 ต่อ 6818
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย เสธสิริ  สุวรรณปิยวงศ ์ 6011056721049 ล าดบัท่ี ห.368
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว เสาวลกัษณ์  ถาบุตร 6011056990029 ล าดบัท่ี ก.2038

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว เสาวลกัษณ์  หลา้ธิ 6011081721042 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 11

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว โสภิตา  ดว้งคต 6011011820016 ล าดบัท่ี ก.2042

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย อณาวิล  จินดาพนัธ์ 6011011445032 ล าดบัท่ี ห.357
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อธิตา  แสงเฟ่ือง 6011011480019 ล าดบัท่ี ก.2092
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย อนพทัย ์ โยธี 6011056721106 ล าดบัท่ี ห.429

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อนญัญา  นาคศรีจนัทร์ 6011011470037 ล าดบัท่ี ก.2097

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อนญัญา  อุนตกูล 6011050721012 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 12

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย อนตัตา  โนนทะศรี 6011011802005 ล าดบัท่ี ก.2031
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อนนัตญา  ไชยชนะ 6011056990005 ล าดบัท่ี ห.236

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย อนุชา  แสงจนัทร์ 6011056160021 ล าดบัท่ี ห.394
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว อภิญญา  ยิง่ชอบ 6011011470019 ล าดบัท่ี ห.401

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อภิรดี  ฝูงใหญ่ 6011056990053 ล าดบัท่ี ห.379

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อมรรัตน์  เทียมฤทธ์ิ 6011011940014 ล าดบัท่ี ก.2049

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว อมรศรี  มัน่ทอง 6011056605008 ล าดบัท่ี ก.2010

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อรญา  มีศรี 6011056605021 ล าดบัท่ี ก.2069
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อรนุช  ขติัยะ 6011081721014 ล าดบัท่ี ก.ล าปาง 6

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว อรปรียา  ค  าคง 6011011796019 ล าดบัท่ี ห.323

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อรปรียา  ส านวนเลิศ 6011011460035 ล าดบัท่ี ก.2096

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อรวีรา  หงษท์อง 6011056721043 ล าดบัท่ี ก.2067
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว อรัญญา  ประทุมมา 6011011805015 ล าดบัท่ี ห.345
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อริศรา  แกว้จกัร์ 6011011820007 ล าดบัท่ี ห.272

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อริศรา  หงษช์ยัภูมิ 6011056605013 ล าดบัท่ี ห.243

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว อรุณโรจน์  พิมพพ์นัธุ์ดี 6011050320010 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 3

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นาย อคัรศิลป์  จนัทะคูณ 6011056731009 ล าดบัท่ี ห.346

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 14.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อจัฉริยา  พรมโชติ 6011011470012 ล าดบัท่ี ก.2079

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 10.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย อนัวา  กาเดร์ 6011056605012 ล าดบัท่ี ห.223

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย อษัฎาวธุ  เหมืองอุ่น 6011011446006 ล าดบัท่ี ก.สุพรรณบุรี 10

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 8.30-9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว อาจารี  ส าเร็จศิริปัญญา 6011056605018 ล าดบัท่ี ก.2022

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อาทิตยา  นอ้ยมีสุข 6011056724005 ล าดบัท่ี ก.2080
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 15.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อาทิตยา  แสนเสนา 6011011820009 ล าดบัท่ี ห.303

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นาย อานนท ์ บุญคา 6011011448035 ล าดบัท่ี ห.369

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อารดา  นิลงาม 6011056180016 ล าดบัท่ี ก.2019

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อารยา  ปฐมรัตน์ 6011011809016 ล าดบัท่ี ห.393
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 9.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9



ประกาศ ณ  27 กรกฎาคม 2560 150

ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว อารยา  แสนโคตร 6011011553010 ล าดบัท่ี ห.383
วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.

นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย อาริยะ  สายสน 6011011553033 ล าดบัท่ี ห.454

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 12.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นางสาว อารีนา  สนาบารา 6011011340020 ล าดบัท่ี ก.2013

วนัท่ี 11 ส.ค.60  เวลา 13.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว อารียา  สุขสมยั 6011081446008 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 4

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นาย อิทธิพล  นิยมนา 6011050721011 ล าดบัท่ี ห.สุพรรณบุรี 10

วนัท่ี 9 ส.ค.60  เวลา 10.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง กองบริการ

นักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 ช้ัน 1  

ติดต่อคุณชลิดา  ป้อมสกุล โทร 

0813823986

นางสาว อินทุอร  อินทุโศภน 6011081446004 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 3

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว อีลฮมั  สามะ 6011011836006 ล าดบัท่ี ห.336

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9

นาย เอกนุพทัธ์  ปันทา 6011081721029 ล าดบัท่ี ห.ล าปาง 5

วนัท่ี 19 ส.ค.60  เวลา 9.00-11.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ที ่ ศูนย์ล าปาง (ศูนย์ใหม่) บริเวณ 

Activity Space   อาคารทางเช่ือม  

ติดต่อคุณ  คุณจาตุรงค์  แก้วสามดวง 

 โทร 054-228019

นางสาว ไอลดาย ์ วินทะสมบติั 6011056990052 ล าดบัท่ี ห.367

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9
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ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ล าดบัที่ ก าหนดการ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯพร้อมสัมภาษณ์ขอกู้ในปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เร่ือง   กจิกรรมย่ืนเอกสารขอกู้  กรอ./กยศ. ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 60

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560
              ให้นักศึกษาที่มรีายช่ือตามประกาศนี ้จดล าดับที่ วนั เวลา สถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์  ตาม วนั เวลา สถานที่ 

ที่นักศึกษามรีายช่ือตามรายละเอยีดของประกาศนี้

  หมายเหตุ       ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 (รหัส60) ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ  เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560  แล้วนั้น    แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อทีศู่นย์สนเทศฯ    (อาคาร

 3 ห้อง 315 )   โทร 02-2445198- 9 และ 02-6689508 ได้ตั้งแต่วนัที ่27 ก.ค. -  9 ส.ค. 2560   เวลา 8.30 - 16.30 น.  ภายในวนัเวลาราชการ (ปิดพักเทีย่งเวลา 11.30-12.30 น.)

ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ ช้ันปีที่ 1 รหัส 60 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2560

นางสาว ฮนันี  เจะ๊เซ็ง 6011011836007 ล าดบัท่ี ก.2058

วนัท่ี 10 ส.ค.60  เวลา 8.30  น.
นดัส่งแบบค าขอกูย้มืฯพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์
(ไม่รับติดต่อ นศ.ท่ีมาไม่ตรงตามวนัเวลาท่ีนดั )

ท่ีอาคาร 3 หอ้ง 315 ในมหาวิทยาลยั
โทร 02-2445198-9


