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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1 นางสาวนวลนภา จนัผกา 5811011340029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.2 นางสาวหทยัชนก แท่นทอง 5811011030036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.3 นางสาวธญัญารัตน์ ไพรจิตร 5811011320062

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต



2

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.4 นางสาวเจนจิรา อุดจนัทร์ 5811011320033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.5 นางสาวจรินทร เลขะวฒันะ 5811011340107

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.6 เด็กหญิงจิรัญวดี ปะจิระภกัด์ิ 5811011340105

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.7 นางสาวชลิตา ดาวลอย 5811056150005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.8 นางสาวพชัรินทร์ สงัขเ์งิน 5811011320004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.9 นายชนกนัต ์ศรีประสิทธ์ิ 5811011030001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.10 นางสาวชมพนุูท ซอ้นพิมพ์ 5811011030034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.11 นางสาวปิยพร เนตร์จุย้ 5811011030013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.12 นางสาวศิริลกัษณ์ เมืองชา้ง 5811056180056

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



5

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.13 นางสาวจุฑาทิพย ์พลาผล 5811011320064

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.14 นางสาวนุชนาถ โพธิขวญั 5811056150010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.15 นางสาวบวัทิพย ์เกตุตระกูล 5811011340011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.16 นางสาวเบญจวรรณ สุ่มอุดม 5811056150048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.17 นางสาววิชุดา ผจงกิจการ 5811011030043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.18 นางสาวนรีกานต ์แซ่ตั้ง 5811011320022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.19 นางสาวณฐัมน ห่วงแกว้ 5811056180028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.20 นายขวญัชยั ดวงจิตต์ 5811011030044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.21 นางสาวสุทธิดา สรรพมนต์ 5811011340059

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.22

นางสาวกมลวรรณ จ านงค์
จิตร

5811011340042
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.23 นางสาวโสภาพร พระมล 5811056180052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.24 นางสาวรัตติกาล ทานอก 5811056180018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.25 นางสาวรัตติยา ทานอก 5811056180017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.26 นางสาวอภิญญา อินต๊ะแกว้ 5811056150022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.27 นายเอกชยั ประภาสยั 5811011030039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.28 นางสาวนิรชา ตรีอรรถ 5811011320020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.29 นางสาวสตรีรัตน์ สมราษี 5811056150018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.30 นางสาวสุทธิดา รักษา 5811011340079

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.31 นางสาวพรหมพร แยม้ชยั 5811011030026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.32 นางสาวเจนจิรา ค  าลา 5811011320034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.33 นางสาวอจัฉราพรรณ ศรียนัต์ 5811056150017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.34 นางสาวสุดารัตน์ สีสนั 5811011340054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.35 นางสาวปิยวรรณ เก้ือสกุล 5811056180051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.36 นางสาวณิชกมล วรรณพรหม 5811011030025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.37 นางสาวศิริประภา ศรีชมภู 5811011320005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.38 นางสาวนิชดา ชินนอก 5811056180014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.39 นางสาวนิตติยา ไชยโยธา 5811056150034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.40 นายชิตณรงค ์อุสาหวงค์ 5811011030016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.41 นางสาวนุสบา อนุพนัธ์ 5811056150015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.42 นางสาวนุสบา ทนทาน 5811011340066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.43 นางสาวเจนจิรา พรมอุนาถ 5811011340085

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.44 นางสาวปรารถนา นนตะสี 5811011340076

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.45 นายฉนัทชั โสนะชยั 5811056180061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.46

นางสาวกาญจนาพร มูล
ประเสริฐ

5811056150053
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.47 นางสาวพรสุดา ประพศัรางค์ 5811011320061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.48 นางสาวสุพรรษา สุรินทร์ 5811056180004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.49 นางสาวลลิดาพรรณ สมณะ 5811011320013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.50 นายภูวเนศวร์ พรแสน 5811011030024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.51 เด็กหญิงณฐพร เท่ียงทุ่ง 5811056180049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.52 นางสาวพิมพ ์พระพรหม 5811011320043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.53 นางสาวเก็จวิภคั สิงห์วรรัชต์ 5811011320058

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.54 นางสาวปิยาพชัร แกว้สีม่วง 5811011320065

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.55 นายพิสิฐพนธ์ เรืองขษาปณ์ 5811011340024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.56

นางสาวปัณฑารีย ์แยม้
สระโส

5811011340096
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.57 นายวรพรต ธเนศวาณิชย์ 5811056180045

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.58 นายสาริน ปักษา 5811056180042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.59 นายวชัรพล ปะป้าน 5811056150009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.60 นายอภิรติ เสนาธิบดี 5811056150019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.61 นางสาวเสาวภา พิชยัฤกษ์ 5811056180023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.62 นางสาวณฐัฑณิชา บวัแกว้ 5811011030035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.63 นางสาวพิริยาพร บุญเครือ 5811056180041

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.64 นางสาววิไลวรรณ ทองแท้ 5811011340040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.65

นางสาวปฐมาภรณ์ จนัทร
ภกัดี

5811056150028
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.66 นางสาวพรลภทัร ไมแ้กว้ 5811011320028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.67 นายวรพจน์ จนัทร์สุวรรณ 5811056150037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.68 นางสาวรัตนาพร สุดใจ 5811011340077

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.69

นางสาวนพวรรณ โลหะ
จินดา

5811056150051
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.70 นายภูวดล นุ่นเกล้ียง 5811056150032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.71 นางสาวธนชัชา เล่ียมทอง 5811011030023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.72

นางสาวนภสัสร พงศดี์
ตระกูล

5811011320070
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.73 นายธนวฒัน์ บวัช่ืน 5911012760119

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.74 นายฉตัรมงคล จงพลูสุข 5911056723046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.75 นางสาวอรจิตรา บวัสิงห์ 5911011448044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.76 นายจกัรกฤษณ์ เทือกอุด 5911056160124

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.77 นายคีรี เศรษฐวายุ 6011012760038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.78 นางสาวญาณี ช่วงชูวงศ์ 5911011804072

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.79 นางสาวสุฎาภรณ์ สายเมือง 5911011320088

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.80 นางสาวขนิษฐา ไทยหวล 5911011814028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.81 นางสาวพรพิชชา รัตนปินทะ 5911011796067

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.82 นางสาวมธุริน บุญรอด 5911012760251

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.83 นางสาวสุภาพร โตจุฬา 5911056722071

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.84 นายฌาญกณัฑ ์ตนัหยง 5911011553068

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.85 นายณฐัภทัร เอมคุม้ 5911012760212

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.86 นางสาวอมรพรรณ สุขมงคล 5911056723011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.87 นางสาวดรัลรัตน์ ธีระชีพ 5911011445035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



30

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.88 นายปิติพงศ ์ปัทมาลยั 5911056722083

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.89 นางสาวสมฤทยั เริงใจ 5911011809020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.90 นางสาวญาณาธิป ห่วงศรี 5911011540034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.91 นายธีรภทัร ศิริ 5911056731017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.92 เด็กหญิงธนพร ม่วงทิพย์ 5911011802066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.93 นางสาวสุทธิดา โพธ์ิทอง 6011012760018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.94 นางสาวนภสัสร เข็มกลดั 6111011320025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.95 นางสาววิรัญญา ศรีบุญเรือง 6111011809004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.96

นางสาวสุกญัญา ประยรู
ทรัพย์

6111011820013
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.97 นายสุวิชาน ศรัทธาคม 6111011802048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.98 นายวิชยตุม ์สดมุย้ 6111011340043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.99

นางสาวณฐัธิรา ประดิษฐ
สุวรรณ

5911011809034
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.100 นายธนวฒัน์ สุขมงคลชยั 5911056160110

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.101 นางสาวชาลิณี ชยัประเสริฐ 5911011804101

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.102 นางสาวรุ่งอรุณ อาจแสน 5911011801034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.103 นางสาวศิริเกศ ดวงบงัเกิด 5911056604042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.104

นางสาวกญัญารัตน์ เอ่ียม
สงคราม

5911011540045
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.105 นางสาวอารยา ปฐมรัตน์ 6011011809016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.106 นางสาวณิชารีย ์เอ้ืออารียบ์ุญ 6011011470038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.107 เด็กหญิงปวรรัตน์ เทียมศรี 5911056150014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.108 เด็กหญิงปวรวรรณ เทียมศรี 5911056150016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.109

นายเอกสุวชัร์ จิงประเสริฐ
นิล

6111056721159
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.110 นางสาวปนดัดา ไชยศรีสุข 6111056160097

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.111 นายอคัรพนธ์ เพ่ิมต่อศกัด์ิ 6111011802051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.112 นางสาวรุ่งเรือง สวา่งวงศ์ 5911011448061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.113 นางสาวนนัทิยา รอดเจริญ 5911011804078

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.114 นางสาวจริยา เพง็พว่ง 5911011814067

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.115 นางสาวสุชญัญา สยามนิกร 5911011820104

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.116 นางสาวจริยา ไสยวงศ์ 5911056723077

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.117 นางสาวพนิดา วิบูลยป่ิ์น 5911056723039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.118 นางสาวสลิลา ปุริสาร 5911011470086

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.119 นางสาวอยัลดา ทองมา 5911011520020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.120 นางสาวนนทผ์กา โสดสกนธ์ 5911011806041

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.121 นางสาวอรัชพร อุบลวรรณา 5911056160113

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.122 นางสาวกฤติยา วงษแ์สง 6111011460034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.123 นายศุภกฤต นีระวงค์ 6111056990057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.124 นางสาวอารยา แสนโคตร 6011011553010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.125 นายนิติภูมิ แกว้ขาว 5911056722069

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.126 นางสาวณฐักฤตา พนัธุ์เพง็ 5911011448136

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.127

นางสาววิชชดา หลาน
เศรษฐา

5911011340072
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.128

นางสาวนนัทิกานต ์ขาน
โคกกรวด

5911056601034
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.129 นายวิษรุต เม่นหวา 5911011940068

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.130

นางสาวมนทิรา ทองหนอง
บวั

5911011940108
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.131 นางสาวธญัญารัตน์ ข  าดี 5911012760016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.132 นางสาวน ้าเพชร สร้อยชมภู 5911056160059

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.133

นางสาวณฐัวดี วิรุฬห์พนัธ์
ปาล

5911011814023
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.134 นายจิรพฒัน์ กองกุล 5911011801014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.135 นางสาวนงนภสั รุ่งมณี 5911056721139

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.136 นางสาวกงัสดาล แซ่ตั้ง 6011011796014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.137

นางสาวณฐัณิชา เดชาวงษ์
ไพโรจน์

5911056721122
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.138 นางสาวณฐัชา หอมฟุ้ง 6011011320004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.139 นางสาวประภาสิริ อาษาวิเศษ 6011011802002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.140 นางสาววินตา กาเรวาล 6011011814008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.141 นายณฐัพล พ่ึงดี 6011012760023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.142 นางสาวกฤษณา แซ่กว้ย 6111011540042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.143 นางสาวกญัญณชั สุขวิจิตร 6011011320006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.144 นายศุภชยั เหลือสง่า 6111011460044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.145 นางสาวกชกร ชุดสนะเสวี 6111011553065

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.146 นางสาวณิชาภทัร บุญมาก 6111011340052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.147

นางสาวพรสวรรค ์ฤกษ์
พรสวรรค์

6111011553083
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.148 นายมาวิน สุขรุ่งเรือง 5911011030031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.149 นางสาวเพชรลดา เพชรแสงดี 5911011540047

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.150 นายนนัทวฒิุ ศรียศพงศ์ 5911056160095

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.151 นายกนกพล ชินนิยมพาณิชย์ 5911056722087

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.152 นายศิริพงศ ์นวลจนัทร์ 5911056723031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.153 นายธนพชัร รัตนพงศว์าณิช 5911056721046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.154

นางสาวณฐันนัท ์สิริ
โชควรนนัท์

5911012760024
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.155 นางสาวนทัธนญั อุทธสิงห์ 5911056722026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.156 นางสาวธิดาพร ศรีบริบูรณ์ 6111011796027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.157 เด็กหญิงนริสรา เกิดช่ืน 6111011553032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.158 นายโจอ้ี บารีโต้ 6111011814028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.159 นางสาวกณิศา ปทุมรัตน์ 5911011340019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.160 นางสาวพชัรี ศรีธวชั 5911011802074

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.161

นางสาวณชัชา พรพนาฤทธิ
ชยั

5911056723071
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.162 นายอาทิตย ์คาวิน 5911056605005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.163

นางสาวพิมพพ์ฒัน์ ปัญญ
โรจน์

5911011540043
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.164

นางสาวกนกวรรณ วรรณ
พรหม

5911056723061
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.165 นายธนวิชญ ์เกศชยักุลรัตน์ 5911012760064

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.166 นางสาวภทัรนนั โพธิผละ 5911056723036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.167 นางสาวณฐัธร เพียรบณัฑิต 5911056722075

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.168 นางสาวสุชาดา เกตุจรัส 5911056601062

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



57

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.169 นายภูริทศั วิเศษสมบติั 5911056721002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.170 นางสาวปิยะธิดา มะตงั 6011011340019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.171

นางสาวสุธิดา คงตระกูล
มัน่คง

5911011801059
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.172 นายชชันนัท ์หนนัเรือง 6111011805008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.173 นางสาวสุดารัตน์ ไชยะปะ 5911011804100

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.174 นางสาวญาดา ศรีนพนนัท์ 5911011809060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.175 นางสาวสิริรัตน์ พนัสด 5911011809041

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.176 นางสาวไพรินทร์ ดวงสี 5911011340066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.177 นางสาววลัลภา นนทก์นัหา 5911011801001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.178 นายวชัรินทร์ ถ่ีถว้น 5911011340045

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.179 นางสาวสุนิตา หาดี 5911012760211

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.180 นายทศัน์สุระ จิตรมนตรี 5911011802016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.181 นางสาววิศลัยา ปานแตง 5911011445057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.182 นางสาวชมลวรรณ สะมะแอ 6011056180013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.183 นางสาวณฐัฐา สินธุ์แกว้ 6111011460099

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.184 นางสาวมนิตา ลกัษมีวณิชย์ 6011011491020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.185 นางสาวพิชามนชุ์ แสนดี 6011011491009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.186 นางสาวกนกพร อนิรภยั 6111011809023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.187 นางสาวศนัศนีย ์เหล่าแถลง 6111011809042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.188 นางสาวจีรภทัร์ ฉตัรมยรูวงศ์ 5911011806051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.189 นายพีรวิชญ ์อินทรประเสริฐ 5911056721022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.190 นางสาวย ูลาภมูล 5911011804031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.191 นางสาวปราวีนา กินนารี 5911056160031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.192 นางสาวสิริวรรณ โอ่งเคลือบ 5911056723057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



65

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.193 นางสาวดวงกมล วิเศษ 5911011491023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.194 นางสาวสุมนทรา ณ สงขลา 5911012760106

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.195

นางสาวพรปรียา จนัทร์ทิ
มะนนัท์

5911012760086
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



66

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.196 นางสาวมาริน มาประสพ 5911011448122

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.197 นางสาวณฏัฐิกา ตนัติพิบูลย์ 6111056725019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.198 นางสาวน ้าเพชร มานอก 5911011445105

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.199 นางสาวธญัชนก เฮ็งพลอย 5911012760260

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.200 นางสาวกาญจน์ สุนารักษ์ 6011056601013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.201 นายฤทธิศกัด์ิ กล ่าจีน 5911011520048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.202 นางสาวสุพรรษา ชินบุตร 5911011320062

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.203 นางสาวณชัชา แตงสอาด 5911011804044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.204

นางสาวชญาณ์นนัท ์พทุธ
พนัธ์

5911011340089
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.205 นางสาวพรอุษา ขุนศรี 6111011553046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.206 นายธนพล สุขุกุมารชาติ 6011011448001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.207

นางสาวแพรวพรรณ เบญ
มาตย์

6011056990042
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.208 นางสาววราภรณ์ จนัทึก 6111011540001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.209 นายไตรทศ นวลรอด 6011011541022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.210 นางสาวปภาดา บุตรจง 6111011491017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.211 นางสาววชัราภรณ์ พอ่คา้ชา้ง 6111011805004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.212 นางสาวรุจิรา อุยยาหาญ 6111011553072

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 6 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.213 นายพรทิตย ์เมืองนนท์ 6111011820009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.214

นางสาวปิติกานต ์ผล
สงเคราะห์

6111011491021
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.215

นางสาวพรชิตา กิตติธน
อานนท์

6111011553030
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.216 นางสาววรางคณา พงศเ์กตุ 6111011820006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.217 นางสาวพทัธนนัท ์วชิระวินท์ 6111011460071

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.218 นางสาวพรทิพย ์ชอบกิจ 5911011814071

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.219

นางสาวฆนรส มงคลสมบติั
ศิริ

5911011804095
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.220 นายศุภวิชญ ์โกศลจนัทรยนต์ 6011011541006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.221 นางสาวกญัญพชัร โพธ์ิทอง 6111011553036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.222 นางสาวปัญญามล สรารัมย์ 6111011553066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.223

นางสาวศุภวรรณ หลงบาง
พลี

5911020660017
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.224 นายชนกนัต ์ขีดขั้น 5911012760103

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.225 นางสาวปาริฉตัร ปัดอาสา 5911056990066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.226 นายตะวนั จงทนั 5911056180033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.227 นายณชัพล ฉ่อยทนงค์ 5911012760200

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.228 นางสาวปุณณานา เอ่ียมดว้ง 5911011320055

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



77

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.229 นางสาวณฐัสุดา คงก าเหนิด 5911012760179

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.230 นายกรกฎ อินทร์สญั 5911011802070

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.231 นางสาวกรกนก อ่อนนอ้มดี 5911056990067

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.232 นางสาวกนกวลัย ์ศิลาหอม 5911011814063

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.233 นางสาวณฐิัภาพร ดว้งใหญ่ 5911056160016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.234 นายยศพล ไชยชิต 5911056721033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.235 นางสาวปิยฉตัร บุปผาวลัย์ 5911011030008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.236 นางสาวภาวินี เทียนสวา่งชยั 5911056722048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.237 นางสาวสุพรรษา พวงนาค 5911056731026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.238 นางสาวพรวิภา ยงุกุล 5911011030025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.239 นางสาวแพรวพลอย เมืองงาม 5911011804059

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.240 นางสาวอารียา ตรีรัตนสกุล 5911011448111

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.241

นางสาวจารุวรรณ ภาวนา
ธรรมสุข

5911011520066
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.242 นางสาวกมลวรรณ ช่ืนชูจิตร 5911056601019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.243 นางสาวอรอุมา ปลอ้งกลาง 5911011510119

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.244 นายเนติธร พงษพ์นัธ์ปัญญา 5911011940030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.245 นางสาวคนึงนิตย ์ข  าวงศ์ 6011011814013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.246 นางสาวจารีรัตน์ โสภาผล 6011011809015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.247 นายวีรศกัด์ิ ค  าภีระ 6111011802014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.248 นางสาวกญัญารัตน์ ต๊ินา 6111011809013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.249 นางสาวทรรศนีย ์จิตศศิวิมล 5911056990048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.250 นางสาววิกานดา ศรีวงัราช 6111056725014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.251

นางสาวกาญจนาพร อาคะ
พงษ์

5911011510110
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.252 นางสาวอญัชดา พิมพส์วรรค์ 5911011820061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.253

นางสาวหทยัวรรณ พว่ง
สุวรรณ

5911011340085
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.254 นางสาวอรกมล อรรถกมล 5811011447010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.255 นายสรธชั กุลวชิราวรรณ์ 5911011510006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.256 นางสาวสนธยา บุตทะโชติ 5911011448040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.257 นายนที อ่อนโอน 5911056605078

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.258 นางสาววรรณวรี บุญยิม้ 5911011320049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.259 นางสาวนภสัสร อ่ิมพุม่ 5911011802022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.260 นางสาววชัราภรณ์ นอ้ยกรณ์ 5911011491046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.261 นางสาวณฐัชยา แป้นสดใส 5911056990024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.262

นางสาวสุขธชัญาทิพย ์ปาล
กะวงศ ์ณ อยธุยา

5911011553071
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.263 นางสาวพิมลพรรณ ปางสุข 5911011520081

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.264 นางสาวเจนฤดี ตรีกอ้น 5911011340078

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.265 นางสาวชนญัชิดา ข  าอรุณ 5911012760058

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.266 นายณฐัพล บุญฤทธ์ิ 5911056721138

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.267 นางสาวสาธิดา สุวรรณศรี 5911011445067

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.268 นางสาวพิชญา เส็งดอนไพร 5911056160101

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.269 นางสาวกญัญว์รา นกฉลาด 5911011448132

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.270 นางสาวกวินตรา งอมสะคู 5911056721114

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.271 นางสาวณฏัฐา สวสัด์ิศรี 5911011320006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.272 นางสาวปภสัสร ปทุมทองฤดี 5911011510080

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.273 นายต่อพงค ์ปฐมสิริกุน 5911056721136

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.274 นางสาวนพรัตน์ ตุ่นเงิน 5911056605020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.275

นางสาวอริศรา ปัญณะ
สมบูรณ์

5911011820058
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.276

นางสาวธญัญาเรศ พวง
วาสนา

5911011805065
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.277 นายทินภทัร สุมามาลย์ 5911011510066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.278 นางสาวจิราภรณ์ องอาจ 5911011805033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.279 นายธนพนธ์ อุตมะชยั 5911056722050

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.280 นางสาวพลอยพรรณ ทองยศ 5911056601022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.281 นายธนานพ ศรีตระกูล 6011012760027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.282 นายฐิตะวนั พนัธุ์ปาริชาติ 5911011796070

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.283 นางสาวสุประภา องักินนัทน์ 5911011809046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.284 นางสาวพชรพร ผลมีศกัด์ิ 6111011445086

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.285 นายศิวกร โชติพานสั 5911011805070

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.286 นายธีธชั จนัประภา 5911012760027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.287 นางสาวณิศศา สาลีกิจ 5911011553010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.288 นายศราวธุ คงยิง่ 6011056180003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.289 นางสาวอารดา นิลงาม 6011056180016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.290 นางสาวณฐัมล ตุม้เกล 6011011470010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.291

นางสาวศุภาพิชญ ์พงษ์
ประไพ

6011011796002
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.292 นางสาวป่ินวดี ทองนาค 6111011448049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.293 นางสาวชรัญพร สมมาตร 6111011460073

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.294 นางสาวเกศินี บุตรจินดา 6011056605007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



99

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.295 นางสาวนิรัชพร มีบุญ 6111056990037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.296 นายพีรณฐั คงฤทธ์ิ 6111011796016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.297 นายทนสาร ช่วยเมือง 6111011540035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.298 นางสาวธนรัตน์ นิลวฒันา 6111011809018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.299 นายนิธิ ศิริธร 6111011447013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.300 เด็กหญิงชลิสา สงเสน 6111011320048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.301 นางสาวศุภรดา ค  าเจริญ 5911056723058

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.302 นายภคัรนยั ข  าหลี 6111011809027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.303

นางสาวจิตสุภา สกนธ์
กาญจน์

5911056721038
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.304

นางสาวนิศานาถ พทุธ
สุวรรณ

5911011445133
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.305 นายราชวลัลภ ชูศรี 6011011796028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.306 นางสาวภวิษพร เอ่ียมสม 6111011460069

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.307 นางสาวมณีวรรณ สุขเกษม 6111011320017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.308 นางสาวศิริกานต ์ชนนิยม 6111011320034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.309 นายกิตติศกัด์ิ กอสาลี 5911056180015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



104

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.310 นางสาวจิราพร ศรีเจริญ 5911011814062

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.311 นางสาววรกานต ์เจ๊ะหมดั 5911011805057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.312 นางสาวชลธิชา บวัทอง 5911011470056

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.313 นางสาวสุชาดา ผลิพฒัน์ 5911011804098

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.314 นางสาวชลทิชา ฤทธ์ิมาก 5911056160068

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.315 นางสาวเพช็รรัตน์ ศรีสุวรรณ์ 6011011796018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.316 นายพีรภาส อน้เล่ห์ 6111011796052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.317 นางสาวกนกอร พาหา 6111011470013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.318 นายสรวิศ คุม้ผล 6111011796018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.319 นางสาวศุภสินี ปรีเปรม 6111011804043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.320 นางสาวศุภมาส ทิพยวรรณ์ 5911056721124

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.321 นายนนภทัร์ ขาวผ่อง 5911011796049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.322

นางสาวระพีพฒัน์ กาญจน
พสุ

5911011814003
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.323 นางสาวปณิตา หม่ืนศกัดา 5911011520034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.324 นางสาวพรสวรรค ์แขกพงษ์ 6111011804014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.325 นางสาวฐานิกา พวงภู่ 5911011553052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.326 นายพชัรพล เงินยวง 6111011814008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.327 นางสาวจินดา ทะวาระคาม 5911056721094

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.328 นายอุกฤษฏ ์ธรรมวงศ์ 5911011460088

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.329 นางสาวรัตนาวดี ทรัพยสิ์น 5911056723066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.330 นางสาวเทพวรรณ บุญสาน 5911056723033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.331 นางสาวสิราวรรณ ดีสุข 5911056601018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.332 นางสาวชนนิกานต ์แสงศรี 6011011491018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.333 นายธนทตั บุญน า 6011012760001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.334 นายกฤษดา บุญมณีประเสริฐ 6011011320015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.335 นางสาวอริสา โซซะรัมย์ 5911056723056

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.336 นางสาวโสรยา ด าริห์พงษ์ 5911011805045

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.337 นางสาวประภาสภรณ์ เช้ือช่ืน 6011011814012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.338 นายสหรัฐ รุ่งเรือง 5911056990004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.339 นางสาวมณีรัตน์ ลีลา 5911011320030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.340 นางสาวสุวิมล พลูลกัษณะ 5911011820087

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.341 นางสาววรรษมน โสดา 5911011820091

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.342 นางสาวชลธิชา ผาสุข 5911011820085

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.343 นายพีระวิชญ ์พรหมสงัข์ 6111011553009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.344

นางสาวเกวลิน วอ่งเกียรติ
ถาวร

5911011340074
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.345 นางสาวชลิตา แซ่ตั้ง 6011011448031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.346

นางสาวอนญัญา นาคศรี
จนัทร์

6011011470037
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.347 นางสาวฑิมพิกา หมัน่ดี 5911011805037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.348

นางสาวศิริลกัษณ์ วรรณเชฐ
อิสรา

6111011553026
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.349 นายเจษฎา คุณรวมสิน 6111011802016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.350 นางสาวสุภคั ธีระศาสตร์ 6011011804007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.351 นายศราธร ประดุงสุทธ์ิ 6111011470040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.352

นางสาวอุไรวรรณ แกว้
พะเนียง

6111011540041
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.353 นายสราวทุธ อินทรัตน์ 6111011445082

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.354 นางสาวแสงอรุณ ขาวทอง 5911056990028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.355

นางสาวอาจารี ส าเร็จศิริ
ปัญญา

6011056605018
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.356 นางสาวเกวลิน เช่ือมฉิม 5911011340075

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.357 นางสาวขนิษฐา โภคผล 5911056605045

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.358 นางสาวสุวรรณา บวัสุวรรณ์ 5911056605075

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.359 นางสาวอภิชญา พ่ึงเพช็ร 5911011445155

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.360 นางสาวจินตนา ฉิมพาลี 5911011448117

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.361 นางสาวมณีขวญั มีวรรณี 5911011814055

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.362 นางสาวปิยะวรรณ ทอหุน 5911011320023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.363 นายพชรพล กรานแกว้ 5911012760094

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.364 นางสาวนนทฐิ์ชา เทียบเฮียง 6111011809010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.365

นางสาวเกศรินทร์ ป่ิน
ประดบั

5911011804038
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.366

นางสาวเมนิษา ชยัชนะสูง
ศกัด์ิ

6111056990126
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.367 นางสาวนิศารัตน์ ภกัด์ิช่ืน 5911011445163

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.368 นายณฐัวฒิุ เรือขวางเพชร 6111011447010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.369 นางสาวชลธิดา พรหมแพทย์ 6111011447001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.370 นางสาวณิชกมล พชัรวงศสิ์ริ 6111011809035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.371 นางสาวนิรชา ทนัโคกกรวด 5911056731009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.372 นางสาวกนกวรรณ แจ่มใส 5911011820093

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.373

นางสาวพลอยไพลิน สุขศรี
ทอง

6111011796012
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.374 นางสาวภณิดา ทองสถิตย์ 5911011445147

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.375 นางสาวปณิศา โมทาน 6111011804037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.376 นายนพรัตน์ ศิริจนัทร์ 5911011940093

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.377 นายณฐัดนยั เบญมูซา 6111011491019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.378 นางสาวณฐัธิดา รอดแจง้ 6111011540018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.379 นางสาวอุษา น ้าพลอยเทศ 6111011553060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.380

นางสาวศิริลกัษณ์ เกตุ
สุวรรณ

5911011320042
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.381 นางสาวปิยะณฐั อ่อนไสว 6011011805005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.382 นางสาวชมพนุูช คงสมบูรณ์ 5911056605050

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.383 นางสาวศิริญาภรณ์ คานะมี 5911011520055

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.384 นางสาวธนัวา จนัทร์ดวงเดิม 5911056160042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.385 นายณฐัวฒิุ ทองอินทร์ 5911011445129

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.386 นางสาวปราณปริยา เยสูงเนิน 6111011540046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.387 นางสาวณิศา กนัดี 6111011804003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.388 นางสาวปภสัรา จนัทา 6111011802031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.389 นางสาวอภิญญา บุญเรือง 5911011804070

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.390 นางสาววนาลี ฤทธ์ิงาม 6011012760007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.391 นางสาวพรธิภา ผสมทรัพย์ 6111056150008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.392 นางสาวณฐันรี บุญรอด 6011011553029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.393 นางสาวเขมิสรา ประมงคล 6111011796055

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.394 นางสาวพิมกนัยา แกว้ลาย 5911011809053

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.395

นางสาวประภสัสร สวา่ง
เนตร

5911011510114
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.396 นายปิยะวฒัน์ แจ่มจ ารัส 6111011660005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.397 นางสาวบุญญิตา ละครเขต 6111011553049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.398 นางสาววรญา อ าภาพรรณ 6111011491026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.399 นางสาวสุภสัรา แพะทอง 5911056605032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.400

นางสาวดวงนฤมล พลภทัร
พิเศษกุล

5911011320025
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.401 นางสาวสุภสัสรา กล่อมอน้ 5911011510007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.402 นางสาวอมัพิกา ขวญัยนื 5911056731023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.403 นางสาวธิติมา ระเบียบดี 6111011340011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.404 นางสาวปภาวดี บุบผาชาติ 5911011320028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.405 นางสาวจุฬาวลี เสคา 5911011470055

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.406 นายรชต อินทร์บุญ 6011011814017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.407 นายอนุวฒัน์ แดงสวา่ง 6111011809036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.408 นางสาวจุฑารัตน์ พงษน์าค 6011011809017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.409

นางสาวปุญชรัศม์ิ รัชตมง
คลชล

6111011540055
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.410 นางสาวสลิลทิพย ์บวัสิทธ์ิ 6111011540044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.411 นางสาวญาสุมินทร์ อุทยา 6111056605034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.412 นายสิทธินนท ์ธญัลกัษณ์ 5911011806063

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.413 นางสาวจิตสุภา นกัเสียง 5911011796068

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.414 เด็กหญิงกนกอร พานิชการ 6011011460015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.415 นางสาวขวญัรัตน์ แซ่อือ 6111011460017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.416 นางสาววรดา วรนนัทวงศ์ 6111011804002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.417 นางสาวปาริชาติ วงศค์  า 6011011802004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.418 นางสาวรุ่งทิพย ์ชูพินิจ 6111056605019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.419 นางสาวศิรินาฏ อานามวงษ์ 6111056180031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.420 นางสาววลัญา นาคประวติั 6111056180044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.421 นางสาวนฐัธิยา อ่อนศรีทอง 6011011470005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.422 นางสาววิจิตรา ดิสนะ 5911056605044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.423 นางสาวรติกร เวศสุวรรณ 5911011805018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.424 นางสาวกิตติญา นพโสภณ 6011011553030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.425 นางสาวณฐัธิดา มุงบงั 5911011809045

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.426 นางสาวพิยดา กรุณา 5911011553040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.427 นางสาวชุติมา สุรพนัธุ์ 5911011540040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.428

นางสาวกนกวรรณ ไผ่
สมบูรณ์

6011011553003
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.429 นางสาวปภาวรินท ์เต่ือยมา 5911056604035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.430 นางสาวสุชาดา มา้วมงคล 6111011445105

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.431

นางสาวราตรีพร แสน
ประเสริฐ

6011011796029
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.432 นางสาวศศิวิมล ทบัทิมทอง 5911011445122

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.433 นางสาวดวงกมล เกตุแยม้ 6111011320014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.434 นางสาววลัลภา ประสงคสุ์ข 6111011340027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.435 นางสาวสาวิณี สิงห์เหมน้ 5911011804032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.436 นางสาวสาลินี พลงาม 5911011804033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.437 นางสาวจิรารัตน์ สุขเกษม 5911012760063

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.438

นางสาวธญัญารัตน์ ฉนัท
ปราโมทย์

5911011510079
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.439 นางสาวกฤตพร อุชชิน 5911011445152

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.440 นางสาวปิยาภรณ์ ดาราศร 6111056990116

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.441

นางสาวพชัราภรณ์ ทศัน์สูง
เนิน

5911011320069
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.442 นางสาวปาลวี เถ่ือนสุข 5911056605051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.443 นายสุนทร สุภพิมล 6111011340020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.444

นางสาวสุมิตรา ทองพระ
พกัตร์

5911056990073
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.445 นางสาวศิริรัตน์ เช้ือนุ่น 5911056604030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.446 นางสาววศิกา ประติโค 6111011804015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.447 นางสาวรวิวรรณ น าสนัเทียะ 5911011820002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



150

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.448 นางสาวลลิตา มงคลกุล 5911011445146

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 7 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.449 นางสาวสุพรรษา กลอนกลาง 5911011820089

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.450 นางสาวปฏิมากร สุภะสีมากุล 5911011320041

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.451 นางสาวศิริรัตน์ โกสุม 6011056605017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.452 นางสาวอุษณีย ์ปีนอก 6111056605007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.453 นางสาวรัชนีกร แนะน า 5911056160105

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.454 นางสาวมาริษา ใหญ่จนัทึก 5911056605022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.455 นางสาวอญัมณี โชสูงเนิน 5911011809001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.456

นางสาวเบญญา วงศ์
ทองหลาง

5911011804102
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.457 นางสาวมินตรา วอไธสง 5911011340102

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.458 นายพงศกร กุตนั 6111011340029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.459 นางสาวชญานิศ ศิวิลยั 6111011320056

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.460 นางสาวสุพตัรา น ้าค  า 5911056605031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.461 นายชชัวาลย ์เบญ็ณรงค์ 5911056721049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.462 นายศิริโชค จงชนะ 5911056601037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.463 นางสาวพชัรพร มุ่งบุญ 6111056180029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.464 นางสาวพรทิพา จานดี 6111056150007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.465

นางสาวนนัทเนตร ยาว
สนัเทียะ

6011056990012
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.466 นางสาวชลิตา เปล่ียนไธสง 5911011320002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.467 นางสาวศยามล บุดดา 6011056605019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.468 นางสาวชวกร นิยม 5911056601017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.469 นายศราวธุ แมลงผ้ึง 5911011448101

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.470 นายนวภทัร์ กลอนดอน 5911056605002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.471 นางสาวศวิตา บุญวนัต์ 5911056731005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



158

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.472

นางสาวพิมพช์นก ยงั
ทองหลาง

5911056721083
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.473 นายคมกริช มัน่ยนื 5911056721008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.474 นางสาวพิมผกา ซ่ือสตัย์ 5911056605033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.475 นายอ านาจ ชาวเมืองดี 5911011540012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.476 นางสาวพณัณิตา จ  าปาทอง 5911056604008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.477 นางสาวธนชัพร เหิมฮึก 5911011809003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.478 นางสาวนภสัวรรณ พวงเพช็ร 5911011804015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.479 นางสาวสุวิมล บุญเชิด 6111056990054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.480 นางสาววิภารัตน์ ซอ้นจนัทร์ 5911011460121

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.481 นางสาวสายธาร กูลรัตน์ 5911012760053

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.482 นางสาวฤทยัรัตน์ กุลรัตน์ 6111011340035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.483 นางสาววรรณวิศา มีนาม 6111056990110

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.484 นางสาวอุบลวรรณ ชุมสิงห์ 5911011802003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.485 นางสาววไรรัตน์ สายสินธ์ิ 5911011448003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.486 นางสาวสุทธญาณ์ กล่ินหอม 5911056990009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.487 นางสาวรติพร หอมขจร 5911056180030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.488 นางสาวเมธาพร ผาดโผน 5911056990082

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.489 นางสาวเยาวลกัษณ์ สีสนั 5911011320057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.490 นางสาวอมรรัตน์ ถูกจิต 6011011340021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.491 นางสาวอารีรัตน์ สายกระสุน 6111011320057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.492 นางสาวสุพพตัรา คุณนาม 6111011796053

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.493 นางสาวนนัทพร อ่อนปัดชา 6111056605005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.494 นางสาวศิษฎาภา ทาระ 5911011520045

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.495 นายจกัรี สลบัศรี 5911056150042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.496 นางสาวสุนิสา ไชยโคตร 6111011820020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.497 นางสาวโสภิดา เกตพงศ์ 6111011320026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.498

นางสาวกาญนภา กาญจน
ชาติ

5911056150041
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.499 นางสาวปิยะนุช วงศข์นัธ์ 5911011804103

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.500 นางสาวงามลกัษณ์ สมนัพงษ์ 6111056150004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.501 นางสาวเกษสิณี บุญร่วม 6011056731002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.502 นางสาวศศินา สุภาพ 6111056990091

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.503 นางสาวอิสราภรณ์ ทองดี 5911056605057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.504 นางสาวอญัชญา โชคชยั 6111056160067

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.505 นางสาวอารยา รัดช า 5911056722061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.506 นายชิณกรณ์ เข็มอ่อน 6011056990051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.507 นางสาวพชัราภา สิมาขนัธ์ 6011056150009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.508 นางสาวณฐัวดี สอพอง 5911011340059

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.509 นางสาวณฐัริกา กณัหาบุตร 6111056990074

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.510 นางสาวปรมาภรณ์ ทองสุ 5911011520046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.511 นางสาวรุ่งทิวา โพธ์ิโสภา 5911011320058

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.512 นางสาวปาริชาติ ผลบุญ 5911056601016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.513 นางสาวปาริศรา คณาญาติ 5911011510121

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.514 นางสาวอินทิรา บุญคง 5911011510117

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.515 นางสาววรินทร มงคลแกว้ 5911056990098

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.516 นางสาวอินทิรา นอ้ยใส 5911056605027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.517 นางสาววรัชยา จนัทร์หอม 5911011448031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.518 นางสาวศรารัตน์ แสงอรุณ 6111011809003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.519

นางสาวปรียานนัท ์สิงห์
หลอด

6111056721031
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.520 นางสาวมาลยัทอง ขนัธิวตัร 6111011340062

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.521 นางสาวขนิษฐา อปักาญจน์ 6111011540002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.522 นางสาวปิยพร ค  าศรี 5911056990041

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.523 นางสาวศิริพร ผ่องศรี 6111011460049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.524 นางสาวรุ่งรุจี ราชแผ่นดิน 6111011470006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.525 นางสาวดวงใจ ประทาน 6011011804015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.526 นางสาวปรารถนา นาโล 5911011030005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.527 นางสาวแอนจิรา มงคล 5911011809030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.528 นางสาวผกามาศ หมอนค า 6011056601002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.529 นางสาวกฤติยา สายศรี 6111056160134

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.530 นางสาวกชกร ชีวะธนรักษ์ 5911012760244

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.531 นางสาวอารีรัตน์ สุโคตร 5911011340103

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.532 นายภูมิ ค  าทวี 5911012760084

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.533 นางสาววิรัญญา หอมหวล 6111011796002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.534 นางสาวรัชฎา สุทธิสน 6011011805006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.535 นางสาวสิรินญา บุญสุข 5911011805030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.536 นายชวนนัท ์รู้ขาย 5911056990078

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.537 นางสาวหงษสุ์ดา วรพทุธ 5911056990013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.538 นางสาววรรณฤดี สญัลกัษณ์ 6011056990011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.539 นางสาวศรัญญา ชูสกุล 6111056990082

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.540 นายมงคลชยั ป้องยาง 5911056150039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.541 นางสาวคทัลียา ไขแกว้ 5911056605004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.542 นางสาวพรทิพย ์จนัทะบุรม 5911056990037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.543 นายภทัรเวช บ ารุงเพชร 6111056990107

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



182

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.544 นางสาวอุไรวรรณ ชีพนุรัตน์ 5911056990079

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.545 นางสาวเวธกา โซ่เงิน 5911011445043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.546 นางสาวสุธิตา บวัหนอง 6111056605023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.547 นางสาวสุพตัรา คา้สมบติั 5911011820082

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.548 นางสาวสุภาพร อินอ่อน 5911011802007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.549 นางสาวโสภิตา กอ้นแกว้ 5911056601025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.550 นางสาวณฐัชยา สุภาพงษ์ 6011056601017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.551 นางสาวจิราพร งา้วนาเสียว 6111056180007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.552 นางสาวอลัธิการัตน์ พิกุลศรี 6111056180011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.553 นางสาวจาริยา พิมพโ์ม้ 5911011820096

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.554 นางสาวนิรชา จุปะมะตงั 6011011541015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.555 นางสาวพิยดา อกัษร 6111056180016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.556 นางสาวอภิญญา สุทธสนธ์ 5911056722063

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.557 นายนนทนนัท ์อกัษร 5911056605015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.558 นางสาวดารุณี ภูดานุ 6111056990008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.559 นางสาวจิราภรณ์ พรมทอง 5911011820112

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.560 นางสาวสุภาวดี พินิจมนตรี 6111011340063

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.561 นางสาวพรธีรา สอนโว 6111056180020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.562 นางสาวชมพนุูช วงัพิมูล 5911011460062

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.563 นายสหรัฐ ภาณะรมย์ 6011012760036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.564 นางสาวอรัญญาพร สุหา 5911056990029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.565 นางสาวสโรชา แกว้ค  าลา 5911011340080

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.566 นางสาวสุพรรณภกั แกว้ค  าภา 6111056990069

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.567 นางสาวอรัญญา ประทุมมา 6011011805015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.568 นางสาววิไลลกัษณ์ มาโรจน์ 5911011510078

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.569 นางสาวอรนิชา อิงเทพ 6111056605025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.570

นางสาวสุภทัร์ตรา เพียแก่น
แกว้

5911056990030
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.571 นางสาวนฤมล ปิดตาลาคะ 5911011340084

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.572 นางสาวเมสินี หม่ืนยทุธ 5911011320063

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.573 นางสาวนุจรินทร์ ระวิ 5911056605083

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.574 นางสาวลกัษณพร สายทรัพย์ 5911056731016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.575 นางสาวอริศรา ละเวลี 5911056721113

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.576 นางสาวองัคณา อ่อนจนัทุม 6111011814022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.577

นางสาวนุชจรินทร์ ทอนสูง
เนิน

6111056605036
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.578 นางสาวรพีพรรณ มัน่แร่ 6111011445043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.579 นางสาวสุวิมล ทองชิตร 5911011460004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.580 นางสาวทิพวรรณ ศรีสาคร 6111056150009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.581 นางสาวศรุตยา ขุนทา 6111011340017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.582 นางสาวรภีพร โพธ์ิทอง 5911056721016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



195

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.583 นางสาวปานธิวา พรมพฒั 6111056990095

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.584 นางสาวทิพยก์มล สุตะนนท์ 5911056605017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.585 นางสาววลัยา อุดมสุวรรณ 6111011804012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.586 นางสาวอรปรียา ส านวนเลิศ 6011011460035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.587 นางสาวนนัทรัตน์ คลงัจนัทร์ 5911056601043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.588 นางสาวจริยา จรรยาวาณิชกุล 5911056721056

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



197

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.589 นางสาววณิชยา สุขวงศ์ 5911056990083

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.590 นายอภิสิทธ์ิ จิตรประสงค์ 5911056722080

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.591 นางสาวศศิชา แกว้เจริญ 5911056150027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.592 นางสาวอรจิรา อินตาพวง 5911011814012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.593 นางสาวรัฐธิดา บุญศรีภูมิ 5911056605001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.594 นางสาวสุดารัตน์ เสวิสิทธ์ิ 5911011804051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.595 นางสาวปดิวรัดา ค  าสาว 6011011804009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.596 นางสาวอรนิตย ์ธรรมกุล 5911011809007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.597 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวิชา 6111056180022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.598 นางสาวจุไรรัตน์ ทองอินทร์ 5911056605026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.599 นางสาวกมลวรรณ บุริภกัด์ิ 5911011553002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.600 นางสาวกลัยรัตน์ ใขไพวนั 6111056990030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



201

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.601 นางสาวปนดัดา ปัญญา 6111011340031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.602 นายธนวตัร์ สงจตุัรัส 6111011340001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.603 นางสาวนุชบา เศษโสภา 5911056723013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.604 นางสาวลลิตา เคร่ืองพาที 5911011445076

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.605 นางสาววรรณิภา โพธิเสน 6011011491006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.606 นางสาวทิพยสุ์ดา พลเสนา 6011056990015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.607 นายเธียรธชั โคกม่วง 6111056721096

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.608 นางสาวมทันา สนัโดษ 6111011809029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.609 นางสาวเกียรติสุดา เจริญสุข 6111011448045

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.610 นางสาวกญัญาณฐั อปัมระกา 6111056990132

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.611 นางสาวดาปนีย ์อปัมะโน 6111056990092

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.612

นางสาวกาญจนาพร มหา
สิงห์

5911011801036
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.613 นางสาวอภิชญา จนัทร์แกว้ 5911056990060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.614 นางสาวเบญจมาศ อดทน 6111056990119

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.615 นางสาวรัตนพร ยมศรีเคน 6111056990066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.616 นายธวชัชยั พัว่ไธสง 6111056990060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.617 นางสาวชาลิณีย ์ชาระมาลย์ 5911011448086

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.618 นางสาววรรณวิภา สีดาค า 6011056601015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.619 นางสาวสุพรรษา วิรุณดก 6011056601020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.620 นางสาวพนัธุ์วดี สิทธิศาสตร์ 5911011460128

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.621 นางสาวประไพศรี อยูค่ง 6011011541024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.622 นางสาวมิถุนา อนัทนิตย์ 5911012760156

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.623 นางสาวปวีณา หอมพะนา 6111011540009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.624 นางสาวอาทิตยา พิมพโ์พธ์ิ 6111011796022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.625 นางสาวฐิติกานต ์คุมสุข 5911011820066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.626

นางสาวสุพรรญนิกา สุทธิ
พนัธ์

6011011448010
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.627 นางสาวศศิธร สีลาเกตุ 5911056990022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.628 นางสาวสิริยากร นอ้มระวี 5911011320090

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.629 นางสาวเสาวลกัษณ์ ถาบุตร 6011056990029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.630 นางสาวกมลชนก ศรีพลงั 5911011340115

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.631 นางสาวสิรินภา ผารัตน์ 5911011460037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.632 นางสาวอญัชลี โพนชดั 5911056990014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.633 นางสาวสุทิพา รฤกชาติ 5911011520071

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.634 นางสาววรรณพร พะลงั 5911011809064

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.635 นางสาวสิรินยา จนัทะคาม 5911056180039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.636

นางสาวสุนนัทา อามาตย์
มนตรี

6111056990084
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.637 นางสาวอมราวดี จุ่นสน 6111056604004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.638 นางสาวอรอนงค ์พลเยีย่ม 5911011510092

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.639 นายชนาธิป ชูราษี 5911011802073

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.640 นางสาวอภชัรา ผลผกัแวน่ 5911011460047

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.641 นางสาวศิริรัตน์ ภูฉายา 5911056990092

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.642 นางสาวนทัตพร โชติพนัธ์ 5911011470023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.643 นางสาวดรุณี จิตจกัร 5911056990080

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.644 นางสาวใบเฟิร์น ไชยมะณี 6011011340003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.645 นางสาวมารตี แจ่มสุวรรณ 6011056990046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.646 นางสาวกญัญารัตน์ ปรีเลขา 6111056990025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.647 นางสาวเทพธิดา หม่ืนเดช 5911056722077

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.648 นางสาวนิธิพร มะโนสิม 5911011809054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.649 นางสาวปรียาภรณ์ รามสีดา 5911056605060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.650 นางสาวพิมลวรรณ ขมปัญญา 6111056180026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.651 นางสาวสุนิตา สีมี 6111011340036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.652 นายชินวธุ โทขนาด 5911011445093

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.653 นางสาวณฐัณิชา เยน็เหลือ 5911011553020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.654 นางสาวปาริชาติ กะนุวงษ์ 5911011448135

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.655 นางสาวนนัทิยา กานิล 6111056990115

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.656 นางสาวจินตนา นาโสก 6111056990131

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.657 นางสาวมยัมูนา กนัทะวงค์ 6011056990038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.658 นางสาวจิรัชญา กองบุปผา 5911011460116

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.659 นางสาวศุภิกา ปินมา 6011011445002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.660 นางสาวพิมพาภรณ์ อินต๊ะยศ 6111011320016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.661 นางสาวสุพิชญา กาวี 5911011445053

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.662 นางสาวสรินดา ยนืยงั 6011012760033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.663 นางสาวนวลอนงค ์ตาฝ้ัน 5911056723062

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.664 นางสาวรัชนีกร วงคเ์ทพ 6011056990047

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.665 นายชูภทัร มูลอินต๊ะ 6011056721002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.666 นางสาวนารีรัตน์ ตะวนัอ าไพ 5911011445074

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.667 นางสาวเพียงดาว ใจช่ืน 6111056725008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.668 นางสาวพิจิตรา ตนัทา 6111056721130

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.669 นายอิทธิเดช พาบุ 5911056990100

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.670 นายสวิตต ์ผดุงรัตน์ 6011056180007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.671 นางสาววรรณิศา ตะมาแกว้ 5911056601020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.672 นางสาวพชัรพร เหมืองจา 5911012760222

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.673 นางสาวสุทตัตา เกาะกลาง 5911056731024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.674 นางสาวออมสิน ค  าปาน 5911056605072

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.675 นายสพลดนยั อิสรานนทย์ามี 6111056990111

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.676 นางสาวศศิกานต ์พอใจ 5911056990043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.677 นางสาวสิริมา หมอป่า 5911056990081

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.678 นางสาวสุธากร กนัทะลือ 5911011804090

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.679 นางสาวศุวิมล ใจแกว้ 6111056180030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.680 นางสาวรุ้งทิวา อนุจร 5911011491044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.681 นางสาวจิรัชญา ละขะไพ 5911056605028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.682 นางสาวพรรณนารา ค  ารศ 5911011510118

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.683 นางสาวศรัณยพ์ร ธะนะดว้ง 5911011540051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.684 นายณฐัพงศ ์ทาพนัธ์ 6011012760029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 10 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.685 นางสาวพชัราพร แซ่โซง้ 6011011809002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.686 นางสาวภสัธิรากร กองแกว้ 6111011820015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.687 นางสาวปภทัชกร สุรินทร์ 5911011460018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.688

นางสาวศรวนีย ์รัตนเรือง
ศิลป์

5911020660030
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.689 นายธรรมเนตร พฒันพนูผล 5911011460115

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.690 นางสาวจุฑามาศ สารใจ 6111056990038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.691 นายกมล เตชะ 6011011805032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.692 นางสาวภวิกา ฟองจ า 5911011820034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.693 นางสาววาสนา นิมซีก 6111011553028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.694 นายภูวนยั อุปมา 5911056605067

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.695 นายบวรนนัท ์ธิมนั 5911012760163

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.696 นางสาวเอมวิกา ศรีจนัทร์ 6011056990018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.697 นางสาวปิยะปาณ ชาวเวียง 6011056721038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.698 นางสาวศุภิสรา แมลงผ้ึง 6011011805014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.699 นายกวินธิดา อารีย์ 5911056721014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



234

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.700 นางสาวณฐัชา สุยะเหล็ก 5911011445153

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.701

นางสาววาสนา เจริญธรรม
ทศัน์

5911056990086
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.702 นายนทัธพงศ ์ใจผาวงั 6011056160029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.703 นางสาวปนนัดา ใจปินตา 6011011553014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.704 นายมทัธิว ย ัง่ยนืเกษมสุข 6011056160046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.705 นายศิรวิชญ ์กรองมีคุณ 6111056990033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.706 นางสาวจิรัสยา วนัขามป้อม 6111056990128

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.707 นางสาวภริดา แกว้ประสิทธ์ิ 5911011320051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.708 นางสาวรังสินี ศรีวรรณ 5911056721007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.709 นางสาวพรนภา ค  านนท์ 5911012760249

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.710 นางสาวบุสบา กล่ินสุคนธ์ 5911012760028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.711 นางสาวเจมจิรา อวิสุ 5911056150004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.712

นางสาวอาทิตยา รอดศรี
สมุทร

5911011448006
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.713 นางสาวดาราวรรณ ผิวฉวี 6111011320038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.714 นางสาวเบญญาภา สายพรม 6111011460090

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



239

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.715 นางสาวโชติกา เขียวงาม 6111011340046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.716

นางสาวธญัญลกัษณ์ นอ้ย
บา้นเก้ิง

6111056180010
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.717 นางสาวจนัทกานต ์เกตุนุช 5911056150003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.718 นายสนัติ สาตร์ช่วง 5911011510085

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.719 นางสาวปรัชญา สุขภูตานนัท์ 6111056721015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.720 นางสาวจุฑามาศ ยอดโพธ์ิศรี 5911056601058

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.721 นางสาวปณิดา เฟ่ืองฟุ้ง 6111011320037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.722 นางสาวเจนเนตร แสงสุรีย์ 6111011820008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.723 นางสาววรรณพร นนทิง 6111011804022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.724 นางสาวกนกวรรณ ศรีผง 6111011340022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.725 นางสาววิมลรัตน์ จบศรี 5911056150011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.726 นางสาวสุดารัตน์ ลาโภ 5911011448099

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.727

นางสาวพรนิภา ทรัพย์
ประเสริฐ

6111056725020
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.728 นางสาวนนัทิกา จบศรี 6111011820042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.729 นางสาวสุนนัทา แจง้ดี 6111056160096

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.730

นางสาวกรรณณิกา พรรณ
รายณ์

5911056601036
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.731 นางสาวนทัจิรา แสงอินทร์ 5911011820109

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.732 นายธีรวฒิุ ใบวิวฒันา 6011011804016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.733 นางสาวปิยนุช ดว้งรักษา 6111056990077

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.734 นางสาวศศิธร ทา้วลอม 6011011814004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.735 นางสาววชิราภรณ์ ขุนทอง 5911056601039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.736 นางสาวสุนิศา อยูศิ่ริ 5911012760077

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.737 นางสาววรนิษฐา อ่อนศรี 6111011553004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.738 นางสาวณฐิัดา ยีสุ่่นแป้น 6111011809033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.739 นางสาวพชัราภา สุขสะบาย 6111056990133

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.740 นางสาวธนภรณ์ สอนมี 5911011802038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.741 นายไกรภพ จนัทร์กอง 5911012760073

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.742 นายอธิวฒัน์ ฮวบนวม 6111056721123

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.743 นางสาวปิยาพชัร คมข าหนกั 6111056990099

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.744 นางสาววิลยัวรรณ ศรีโสม 5911012760074

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.745 นางสาววรพรรณ เกตุขุนทด 6111011445055

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.746

เด็กหญิงกญัญาวีร์ ทรัพย์
เจริญ

5911056990008
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.747 นายโจนาทาน สมิธ คงเจริญ 6111011802004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.748 นายวายแอต สมิธ คงเจริญ 6111011809002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.749 นางสาวกนกวรรณ พลคร 6111011540023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.750 เด็กชายชวลิต บุญคง 5911011460124

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.751 นางสาวฌชัฎา แสงขาร 5911011030003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.752 นางสาวสมฤทยั บุญเล็ก 5911011510102

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.753 นางสาวสุชาวดี อินบุญเชิด 5911056731025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.754 นางสาวลคันา เจริญ 5911056990062

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.755 นายภาณุวฒัน์ ตนัจียบ์ุญย์ 5911056722086

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.756 นายธนพฒัน์ ใจใหญ่ 5911056990091

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.757 นางสาวปรียานุช แซ่อุ่น 5911056180034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.758 นางสาวสุรนนัท ์ใจดี 5911011030004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.759 นางสาวอรญา มีศรี 6011056605021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.760 นายปุราเชษฐ์ จนัทมิน 5911011445172

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.761 นางสาวณนัทนา สารีนอ้ย 6111056990053

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.762 นางสาวเสาวลกัษณ์ สุขยน่ 5911011809027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.763 นางสาววรัญญา ศรีจนัทร์ 5911056150044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.764 นางสาวจุฑารัตน์ พิมพภ์าพ 6011056990033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.765 นางสาวรุ่งนภา เอ่ียมหน่าย 5911011809006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.766 นางสาวมินตรา บรรทะจิตร์ 5911011340005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.767 นางสาวระพีพรรณ กลดัวงษ์ 5911011510094

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.768 นางสาวสุพตัรา แซ่ล้ิม 5911056990047

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.769 นางสาวสุกญัญา สมประสงค์ 5911056605037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.770 นางสาวจิตรา โงว้หลี 5911056604029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.771

นางสาวนยัรัตน์ นิธิโชติชยั
เลิศ

6111011802041
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.772 นายสุรกุล แกว้สกุลณี 5911056605079

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.773 นางสาวประภากร ราชฐาน 5911011510018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.774 นางสาวภาคินี รุ่งสวา่ง 5911056180021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.775 นางสาวสุพิชชา เดชธนู 6011011448036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.776 นางสาวจิติยา สินธสา 6111011553081

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.777

นางสาวสุนิสา สุวรรณ
ประเสริฐ

5911056160120
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.778 นางสาวเต็มฟ้า พลโยธา 5911011520065

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.779 นายวสุรัตน์ พทุธา 5911011940081

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.780 นางสาวธญัญารัตน์ อ่ึงไพร 6011011796012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.781 นางสาวสริตา เรืองจินดา 6111011796038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.782 นางสาวประทุมทิพย ์พุม่นาค 6111011460063

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.783 นายวิศุทธ์ิ กิจธนาพรอนนัท์ 5911011802005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.784 นางสาวปัทมา จรูมเคลือ 5911011805054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.785 นายจิรวฒัน์ บวัไสว 5911056722005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.786

นางสาวเนตรสกาว จนัทน์
หอม

5911011445100
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.787 นางสาวอมิตา อ่ิมบุญ 5911011820108

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.788 นางสาววนัชนก เกตุแกว้ 5911056723064

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.789 นางสาววรรษา พากเพียร 5911056722054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.790 นายนพรัตน์ แสงหิรัญ 5911011802009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.791 นายศิวกร กรุดทอง 6011011796005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.792 นางสาวธญัวรัตม ์คงวิจิตร 6011011491008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.793 เด็กชายอนตัตา โนนทะศรี 6011011802005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.794 นายธนภทัร เพชรทิม 6111056160069

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.795 นางสาวสิเนหา เกียรติศิริ 6111011448061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.796 นางสาวธนิตา ธเนศกิตติพงศ์ 6111011804016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.797 นางสาวกาญจนา พงักุ่ย 6111011814001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.798 นางสาวรสรินทร์ เฮงสงวน 6111011820065

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.799 นางสาวมนสัวีย ์เอกจิต 6111011796050

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.800 นางสาววราภรณ์ ชา้งเขียว 5911056150091

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.801 นางสาวกาญจนา โตไร่ 5911011447011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.802 นางสาวสิรินาถ จนัทร์แจ่มใส 5911011460040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.803

นางสาวณฐัวดี ประเสริฐ
บุณย์

6111056721055
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.804 นายสิทธิชยั ม่วงแกว้ 5911011940096

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



269

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.805

นางสาวมณฑิฌาย ์ลีร
เศรษฐากร

5911011814061
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.806 นางสาวศิริพร ส าราญวงษ์ 5911011820022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.807 นางสาวลกัษมณ ชิณวงค์ 6011012760016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.808 นายพินิพนัธ์ ค  าอินทร์ 6111011540024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.809 นางสาวธนพร เสนาบุตร 6111056990088

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.810 นางสาวนุชสรา ภารวิจิตร 5911011340014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.811

นางสาวธนญัญา พนมกิจ
เจริญพร

5911056722024
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.812 นายภาราดร กลัพงษ์ 5911011836028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.813 นางสาวณฐัพร ยอดเพชร 6111011553082

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.814 นางสาวภทัรศยา เกิดหิรัญ 6111011802017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.815 นางสาวศิริพรรณ อุบลราช 5911056605025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.816 นางสาวภาวิณี มีฤทธ์ิ 5911056605036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.817 นายกิตติศกัด์ิ พฒุพิมเสน 5911011940115

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.818 นายภทัรพล กลัน่คูวฒัน์ 5911056150036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.819 นางสาวณฐัธิดา ยวนจิตต์ 5911011340036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.820 นางสาวกนิษฐา พว่งพรหม 5911012760250

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.821 นายณชัพล ศรพรหม 5911011510058

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.822 นางสาวสิริลกัษณ์ ทองโต่น 5911011510097

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.823 นางสาวสุพรรษา มากส าลี 6011056601016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.824

นางสาวกาญดารัตน์ เพง็
สุวรรณ

5911011806048
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.825 นางสาวจนัทิมา จนัทร์ศรี 5911011806022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.826

นางสาวณนฐกานต ์วงษ์
ทองดี

5911011030012
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.827 นางสาวรุจี ศรีพนมวนั 5911011553035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.828 นายพีรบูรณ์ วรากรพิชิตศกัด์ิ 5911011940014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.829 นางสาวมาริสา สีทอง 5911011448153

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.830 นางสาวเสาวลกัษณ์ สมบูรณ์ 5911011804056

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.831 นางสาวน ้าออ้ย สุขเจริญลาภ 5911011801009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.832 นางสาวสุภาพร แปลงชยัสง 5911011445123

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.833 นางสาวสุกญัญา ศุภเกต 5911011448095

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.834 นางสาวเพียงดาว องอาจ 5911011460006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.835

นางสาวรัชติยากรณ์ ชาญสูง
เนิน

5911056150002
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.836 นายภทัรพงศ ์พคุคะบุตร 5911011470057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.837 นางสาวนิภาวรรณ ฮวงถนอม 5911056723009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.838 นางสาวสาธิดา ทองเนาวรัตน์ 5911011940058

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.839 นางสาวณฐัฐา ฤทธ์ิส าเร็จ 6011011448037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.840 นางสาวณฏัฐิกา คงมาก 6111011445060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.841 นางสาวอินธิรา เลา้เกร็จ 5911011805025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.842 นางสาวอภิชญา มีศิล 5911011510008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.843 นายณรงคช์ยั แขเขียว 5911012760011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.844 นางสาวนุชนารถ ยมนา 5911011510109

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.845 นางสาวพรพรรณ ฉตัรแกว้ 6011011805012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.846 นางสาวพรรณราย ฉตัรแกว้ 6011011805013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.847 นางสาวจนัทิมา ทรงหยง 6111056180046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.848 นางสาววชิรินทรา ค  านนท์ 5911011804054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.849 นางสาวกาญจนา สามารถ 5911011445180

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.850 นางสาวธนทัชพร เขียวเจริญ 5911011806049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.851 นางสาวจุฑามณี เสประโคน 6011011553004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.852 นางสาวอมรศรี มัน่ทอง 6011056605008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.853 นายเจริญชยั เจียส าราญ 5911056160006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.854 นายประสิทธ์ิพร โคว้สกุล 5911011801016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.855 นายปฏิภาณ ชอบประดู่ 5911012760206

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.856 นางสาวภทัรภร ตะลุ่ม 5911012760149

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.857

นางสาวพทัธมน คุณ
ประดิษฐ์

5911011520030
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.858 นางสาวกนกรักษ ์หลกัค  า 5911056604007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.859 นางสาวพิมพนิ์ภา ชะวาเขียว 5911011340044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.860 นายกิรติ แดงสด 5911011445025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.861 นางสาวกิตติยา วารุรัตน์ 5911056150021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.862 นางสาวชนิตา งามยิง่สกุล 5911012760038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.863 นางสาวเจลิกา ล้ิมนุรักษ์ 5911012760138

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.864 นางสาวอภสัริญญา เร่ิมยนิดี 5911011445128

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.865

นางสาวกญัจน์ชุติมา อิน
จินดา

5911011820111
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.866

นางสาวธญัญลกัษณ์ พนัธ์
ทองดี

6011056721001
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.867

นางสาวกาญจนาพร เทพ
เทียน

6111056990063
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.868

นางสาววิไลลกัษณ์ วิเศษ
วงศษ์า

6111011553068
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.869 นางสาวอมรรัตน์ รอบรู้ 6111011836020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.870 นางสาวสุจิตรา เนตอนนัต์ 6111011445044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.871 นางสาวปิยะพร ครุฑธา 5911011510005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.872 นางสาวศศิวิภา ชาติศิริ 5911011340027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.873 นางสาวอรวี นวนิรมล 5911056601052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.874

นางสาวภทัราภรณ์ แดง
ละมา้ย

6011056605004
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.875 นางสาวปัณณพร ชุบเล้ียง 6011011805001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.876 นายพาณิชพล นิลนวล 5911011448027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.877 นางสาวญาณิศา มากแจง้ 5911011491038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.878 นางสาวสิรีธร เกตุทอง 6011012760039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.879 นางสาวพิชญา ดีเด่น 5911011320001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.880 นางสาวชมพนุูท นามแสง 5911056160019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.881 นางสาวปัญญาพร บุษษะ 6011011553006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.882 นางสาวประภสัสร ผิวขาว 6111011460003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.883 นางสาวณิชกานต ์วิชิตกูล 6011011805022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.884 นางสาวอุษณีย ์ม่วงใหม 5911011540002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.885 นางสาวกนกวรรณ ฉุยฉาย 5911011520035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



296

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.886 นางสาวเสาวลกัษณ์ อภิวนัท์ 5911011320015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.887 นางสาวนิศาชล สุวรรณทิพย์ 5911056722067

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.888 นายสุทธิพร คงรักษ์ 5911011804037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.889 นางสาวเพชรลดัดา ศิริสวสัด์ิ 5911011448016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.890 นายพีรพนัธ์ ศรีวิชยัแกว้ 5911011820084

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.891 นางสาวรุจิรา ไชยกิจ 6111011448020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.892 นางสาวปนดัดา หงษเ์ลิศ 5911056605013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.893

นางสาวเพญ็นภา เพชรชนะ
ศึก

6011011460012
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.894 นางสาวเบญจวรรณ ใฝบุญ 6111011340026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.895 นางสาวขวญัจิรา เพชรอาวธุ 6111011470061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.896 นางสาวเกศรา หนูด า 6111011460062

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.897 นางสาวรัตนาภรณ์ ชลสินธุ์ 5911056722042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.898 นางสาวละออรัตน์ ฉวีภกัด์ิ 6011011448025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.899 นางสาวสุพตัรา ศรหลา้ 6111056180015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.900 นายณฐัวฒิุ แพทยน์าดี 6111056721028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.901 นางสาวศิริวรรณ ศรีระษา 5911056180009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.902 นายวรเดช สงัขว์รณ์ 5911011806024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.903 นางสาวจิรัชญา ปลอดทุกข์ 5911011470031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.904 นางสาวเลอลกัษณ์ หมกทอง 5911011804021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.905 นางสาวปรมาภรณ์ ลือแลว้ 5911012760236

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.906 นางสาวกลัปังหา แป้นถนอม 5911011460026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.907 นางสาวปาณิสรา บูรณ์ชนะ 5911012760262

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.908 นางสาวสุวพชัร สุภาพร 6011011804025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.909 นายพลภทัร พรหมสมบติั 6011011460011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.910 นางสาวนุชจิรา มากผล 5911011805016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.911 นายธรรมรัตน์ ทรายขาว 5911056722018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.912 นางสาวจารุวรรณ ตนัสกุล 5911056731018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.913 นางสาวธวลัรัตน์ แสงรัตน์ 5911011340069

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.914 นายรณภพ จงจิตร 5711012760189

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.915 นางสาวอภิชญา อินทสุวรรณ์ 5911056721153

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.916 นางสาวนฤมล นนัทการ 5911056160130

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.917 นางสาวจุฑามาศ เผือกผ่อง 6111011470042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.918 นางสาวนภสัสร ครองยติุ 6011011796025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.919 นายบณัฑิต ดวงสุวรรณ 6111011802011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.920 เด็กชายสถิตย ์เดียวจรัส 6111011447015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 11 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.921 นางสาวไพลิน ข  าชยั 6111056180032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.922 นางสาวณฐักมล กุลพนัธ์ 6111011553034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.923 นางสาวปุญญิศา ศรีสุข 6111056725004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.924 นางสาวปัทมวชัร์ ชูเชิด 6111011809015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.925 นายภทัรชยั เพชรรัตน์ 5911056721051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.926 นางสาวกรรณิการ์ อยูท่องดี 5911011814039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.927 นายภานุวตัร ชูราศรี 5911056150013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.928 นางสาวภาวิณี กญัจนา 5911011447014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.929 นายกรกช บวัก่ิง 5911011940076

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.930 นางสาววิลาสินี สุวิสุทธ์ิ 5911011340073

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.931 นางสาวศุภนิดา แป้นเจริญ 5911056723025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.932 นางสาวภทัธิมา คงทอง 5911011320048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.933 นางสาววิษา เช้ือแขก 5911011340070

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.934 นางสาวธิดา กงัวานสุระ 6011056180009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.935 นางสาวรุ่งทิพย ์พรหมสวสัด์ิ 6111011448046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.936 นางสาวแคทรียา ระฆงัทอง 5911012760123

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



313

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.937 นางสาววณัณิตา เงาศิลป์ชยั 5911011553015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.938 นางสาวนรารักษ ์เพชรรักษ์ 6011011820033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.939 นายอภิสิทธ์ิ ฉิมนิกร 5911011940109

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.940

นางสาวจนัทร์จิราพร แสง
งาม

6111011809039
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.941 นายภานุพงศ ์จารีมุข 5911011520024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.942 นางสาวกาญจนา เกตุแกว้ 5911056160087

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.943 นายกรวินท ์ชยัเช้ือ 5911011030017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.944 นางสาวรสสุคนธ์ บุศนุกูล 5911056180040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.945 นางสาวจุรีรัตน์ สาถัว่ 6011011820011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.946

นางสาวลิลาวรรณ พิริยะ
ไพศาล

6111011340021
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.947 นางสาวอาทิตยา แกว้ชล 6111056990134

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.948 นางสาวดวงเนตร ชาติพิมาย 5911056990055

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.949 นางสาวนูรีซมั ยะโกะ 6011011836012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.950 นางสาวกนกนนัท ์ไชยวงค์ 5911011320033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.951 นางสาวฉตัรแกว้ ชอบงาม 5911056605043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.952 นายอรรถพล ผดุง้กูล 5911012760152

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.953 นางสาวกนัตก์นิษฐ์ ขุนทอง 5911012760273

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.954 นายปิยวฒัน์ สงเคราะห์ 6011012760030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.955 นางสาวมสัตรูร่า วาฮบั 5911011806019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.956 นายธนยศ ไชยธรรมเดช 6111056721143

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.957

นางสาวกนิษฐา ไชย
ประสิทธ์ิกุล

6011011809008
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.958 นางสาวพิมวดี ประจ าค่าย 6011011814016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.959 นางสาวศรัญญา รอเสนา 6111011445066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.960 นางสาวปัญญดา ผลาสิงห์ 6111056721007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.961 นางสาวอุไรวรรณ นาคสง่า 5911011809070

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.962

นายภานุพงศ ์รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต

5911011445084
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.963 นางสาวสุทธิดา ทองโอ 5911011340114

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.964 นางสาวสุนทรี หนูเซ่ง 5911056160014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.965 นายไพริทชั จนัทร์เพชร 5911011805061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.966 นางสาวสุภสัสรา ช่วยเรือง 6011012760010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.967 นายจีรวฒัน์ ชุมคง 5911011540023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.968 นางสาววรนุช จิตหลงั 6111056605028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.969 นายภาณุกร สุขจิตร 6111056160121

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.970 นางสาวธนัญาณี คชหาญ 6111011445051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.971 นางสาวสุนิษา นุรักษ์ 5911011820060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.972 นางสาวสุทธิดา ชูดว้ง 6011056601019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



325

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.973 นางสาวโสภิตา ดว้งคต 6011011820016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.974 นางสาวพรรณวิสา ชูเมือง 5911011340007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.975 นางสาวอภิญญา ไกรทอง 5911011340018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.976 นางสาวเจนจิรา ชูช่วย 5911011340060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.977 นางสาวสาวิณี คงเขียด 6011011320010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.978 นางสาวสุไรดา วาเลง 6011011836013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.979 นางสาวรุซยันีย ์ซาฟีอีน 6111011540016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.980 นางสาวอารีนา สนาบารา 6011011340020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.981 นางสาวฟาเดีย เจ๊ะโมะ๊ 6011056180015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.982 นายพชัรกิตต ์รัตนถาวร 5911011809028

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.983 นางสาวนูรีซนั ดือราแม 6011011809013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.984 นางสาวฮุสนา เจ๊ะโซะ 6111011809031

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.985 นางสาวนูรีมาน สะมะแอ 6011011809003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.986 นางสาวธนชัชา เฟ่ืองงามพร 5911056722043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.987 นายศุภากร รัตนเดโช 5911056160004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.988 นายนิธิศ คุม้เดช 5911056150040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.989 นางสาวนิอามานี มะกาเจ 5911011820083

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.990 นางสาวนสัรี นคัราเรือง 5911011806072

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.991 เด็กหญิงมณัฑนา สะแลแม 6111011320052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.992 นางสาวนารีมะห์ วาโลง 6011011809006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.993 นางสาวฟาตอนะห์ มามะ 6111056150005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.994 นางสาวซูพียะ ยะโกะ 6011011809005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.995 นายอซัฮา ลาเต๊ะ 6111056180050

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.996 นางสาวชนาธิป ดรอนิง 5911011553059

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.997 นางสาวรมณัยา ปะลาวนั 6011056601005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.998 นางสาวนูรุสซาฟีนี มะเกะ 6111056990089

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.999 นางสาวซอฟาวาตีย ์บินยโูซะ 6111011540037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1000 นางสาวกนกกร ถึงพุม่ 6111011802013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1001 นางสาวทิพานนั บวัเด่น 5911056990059

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1002 นายวรพล ทองโสภา 5911011470054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1003 นางสาวกชพรรณ ไชยชยั 5911011445061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1004 นายอนุสรณ์ รู้ตะกูล 6111011820035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1005 นางสาวพิมประภา จิตตรีรัตน์ 5911011448011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1006

นางสาวนนัทิยา สุวรรณ
แสวง

5911011470089
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1007 นายพีรพฒัน์ เชาวฤทธ์ิ 5911056990010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1008 นางสาวอญัชนา นาคทอง 5911011448150

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1009 นางสาวจุฑามาศ ล้ิมวงษ์ 5911011809039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1010

นางสาวณฎัฐณิชา จนัทร์
สวา่ง

5911011802040
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1011 นางสาวปาริฉตัร เจริญทรัพย์ 5911011340051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1012 นางสาวอินทิรา กาสเส็น 5911011320089

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1013 นางสาววนาลี รักษาเช้ือ 5911011446032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1014 นางสาวนฤมล กะการดี 5911011446020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1015 นางสาวสุดารัตน์ เกตุจนัทร์ 5911011446102

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1016

นางสาวนุตประวีณ์ โชติ
มานะชยัเจริญ

5911011446015
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1017

นางสาวณชัชา ศิริสมบติัยนื
ยง

5911011446049
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1018 นางสาวสราพรรณ จนัทร์งาม 5911011446052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1019 นายอนิรุท สโมสรสุข 5911011446094

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1020 นายวรวฒิุ ลีอุต 6011011446022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1021 นางสาวนฤมล ค  าพนัธ์ 5911011446093

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1022 นายธนเกียรต์ิ วชัระสุขโพธ์ิ 5911011446030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1023 นางสาวพรรณนภา โชติยา 6011011446024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1024 นายศรัณย ์ทรัพยสุ์วรรณ 6011011446004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1025 นางสาวสโรชา มณีเนตร 5911011446109

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1026 นางสาวกวินทิพย ์ระแหง 5911011446119

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1027 นางสาวศิริพร แสงดี 5911011446099

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1028 นายอษัฎาวธุ เหมืองอุ่น 6011011446006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1029 นางสาวธญัชนก กนัทะเนตร 5911011446123

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1030 นางสาวปภทัรสร ไหวใจ 5911011446106

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1031 นายอนุชิต ระโหฐาน 5911011446088

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1032 นางสาวอารีรัตน์ นวนิรมล 5911011446055

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1033 นายกิตติพงศ ์เพชรมาตศรี 5911011446074

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1034 นางสาวอรอนงค ์สุชาติพงษ์ 5911011446124

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1035 นายสรวิชญ ์บุญมาก 5911011446098

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9
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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

                3. นักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่   สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562   ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลา

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

                4. ส าหรับนักศึกษารายเก่าทีไ่ด้กู้  ในปีการศึกษา 2561  แต่ยงัไม่มีรายช่ือตามประกาศนี ้ให้ติดต่อด่วน  ทีศู่นย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )  โทร  02-2445198- 9   และ  

02-6689508  ได้ตั้งแต่วนัที ่ 14 - 27 พ.ค  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ( ปิดพักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.)

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 เร่ือง  นัด วนั เวลา สถานที่ ที่ต้องน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562
 ส าหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ช้ันปีที่ 2 - 5  ( ช้ันปีที่ 2 รหัส61 , ช้ันปีที่ 3 รหัส60 , ช้ันปีที่ 4 รหัส59 , ช้ันปีที่ 5 รหัส58  )

                1. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีเ่คยได้เงินกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562  สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้ตามรายช่ือนัดไว้ในประกาศ "รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าทีไ่ด้กู้  กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562 "

                2.  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รายเก่าทีไ่ม่ได้กู้ ยืมฯ ในปีการศึกษา 2561  แล้วประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2562 สามารถน าส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมฯ พร้อมเข้ารับการ

สัมภาษณ์ ได้ในวนัที ่ 13 - 14  ม.ิย. 2562  ตั้งแต่เวลารอบเช้า   8.30 - 12.00 น.  และเวลารอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1036 นายณฐัพล ชาญสจัจา 6011011446005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1037 นายนิมูฮมัเมดชาริฟ นิมุ 5911011446063

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 1
ล าดบัที่ 1ก.1038 นางสาววิไลวรรณ มุกมนั 6011011446019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 12 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9


