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สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.1 นางสาวรุจิรา พิมพอิ์นทร์ 5811011320002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.2 นางสาววิพิชญาณ์ ใจสอาด 5811011320060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.3 นายธีระพงษ ์มวานนท์ 5811056180007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.4 นางสาวธนัยช์นก ดาดวง 5811011340075

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.5 นางสาววรรณภทัร หวง 5811056150035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.6 นางสาวกาญธิชา มะลิถอด 5811011340007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.7 นางสาวมลัลิกา พงศเ์พชรดี 5811011320003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.8 นางสาวอมรรัตน์ กุย้เสง้ 5811011340014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.9 นายชุษณะ บุญโท 5811056150029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.10

นายปรัชญภากร วิเสสสาระ
กูล

5811056180001
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.11 นางสาวรัตนา ล าใยผล 5811056180033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.12 นางสาวธนชัชา แสงนาค 5811011320025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.13 นางสาวก่ิงกานต ์กลัน่แกว้ 5811011340021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.14 นางสาวเพชร ทองเล็ก 5811011320011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.15 นายพรชยั ทบัชม 5811011340043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.16 นางสาวยศวดี โสรธรณ์ 5811056150040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.17 นางสาวอรสา อศัฤกษ์ 5811011320053

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.18 นางสาวรังสินี ฟุ้งสกุล 5811056150044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.19 นางสาวจริญญา ปักษี 5811056180011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.20 นางสาวธนาภา บุดดี 5811011340030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.21 นางสาวอภิญญา กุดเป่ง 5811056150020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.22 นายอภิรุต มะโนราช 5811056180003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.23 นางสาวศศิธร บุญศร 5811056150052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.24 นางสาวจารุวรรณ นิลยอง 5811011320068

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.25 นางสาวปิยธชั มุติมรรคา 5811056150008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.26 นางสาวสิดาพร อารามพงษ์ 5811056150016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.27 นายพชรพล อาวธุ 5811056150014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



10

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.28 นางสาวชนิสรา สมประทุม 5811011320036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.29

นางสาวอารีรัตน์ พรไพร
สณฑ์

5811056150001
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.30 นางสาวภสัราภรณ์ ลีลาเลิศ 5811056180021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.31 นางสาวกมลชนก สุขนิมิตร 5811056180060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.32 นางสาวพิมลพรรณ ขวญัสุด 5811056150003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.33 นางสาวธญัรดี เพชรหนุน 5811011340086

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.34 นางสาวศิริวรรณ บ ารุงภกัด์ิ 5811056180009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.35 นางสาวสิรามล ลิกขะไชย 5811011320039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.36 นายศุภกร สิวาพานิช 5911011940091

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



13

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.37 นางสาวหน่ึงฤทยั อน้ขาว 5911011820041

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.38

นางสาวปฏิมากร ชวนะ
สุวรรณกุล

5911011470041
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.39 นายโยพนา ค  านึง 6011011448029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.40 นางสาวณฐัภรณ์ อน้บู่ 6011011820001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.41 นางสาวภทัรพร สมชะนะ 6011056160045

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.42 นายรัฐธรรมนูญ อ่อนธนู 6111056160120

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.43 นางสาวธนัยพร ขมิ้นเหลือง 6111011820068

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.44 นางสาวปภานนั แซ่เฮง้ 6111011445061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.45 นางสาวนนัทวนั ข  าพว่ง 6011011470023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.46 นางสาวสุภาภรณ์ โกมุท 5911056990034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.47 นางสาววนารี ดวงประทุม 6111056990129

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.48 นางสาวธญัรดา จีวิ 6111011448033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.49 นางสาวศุภิสรา แสงครุฑ 6111056990101

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.50 นางสาวณฐันิชา กิจเกียรต์ิ 5911011470082

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.51 นางสาวสุธิตา น ้าใจมัน่ 5911011806043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.52 นางสาวณฐัาภรณ์ คุม้ไข่น ้า 6111011460019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.53 นางสาวนิรมล มณีพงษ์ 6111056990125

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.54 นางสาวณฐัพร มงคลตระกูล 5911056990057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.55 นางสาวชลลดา พิทกัษสุ์ข 5911011460086

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.56 นางสาวณฐักมล ศรีอุบล 5911056990015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.57 นางสาวอภิรดี ฝูงใหญ่ 6011056990053

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.58 นายโชคศกัด์ิดา สารขติั 5911056180017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.59 นายพิเชษฐ์ อ่อนชูสูงทรง 5911011940023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.60

นางสาวชมนัดา เอ่ียม
ประเสริฐ

5911011445096
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.61 นางสาววิมลสิริ แสงสุข 6111056990046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.62 นางสาวอรอุมา ยิม้เนียม 6111056721160

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.63 นางสาวชนากานต ์สีชา้ง 6011056721087

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.64 นางสาวมนธิดา ศรีจนัทร์ผ่อง 6111011448074

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.65 นางสาวมนธิชา ศรีจนัทร์ผ่อง 6111011448073

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.66 นางสาวศิวะพร ศรีนาค 6111056990064

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.67 นางสาวชนิสรา แกว้มณี 6111011470057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.68 นางสาวปานตะวนั พรมบุตร 6111011445101

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.69 นางสาวธญัชนก แซ่เตีย 6111011806005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.70 นายดนุชภร เสนาอาจ 6111011820025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.71 นางสาวธารีรัตน์ เหล็กเพชร 6111011448057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.72 นางสาวจารุวรรณ วงษม์ณี 6011011445035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.73 นายปฏิมา รตินิธิชยานนัท์ 5911011448100

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.74

นางสาวมลัลิกา ชยัพฒันา
วรรณ

5911011448103
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.75 นายเกริกพล กุศลมาก 6111011448052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.76 นางสาววรรณนิศา แซ่เอ็ง 6111011470047

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.77 นางสาวณทัภคั สุโพณะ 6111011820047

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.78 นายนราธิป เน่ืองไชยยศ 5911011940016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.79

นางสาวระลินรัตน์ ชาญ
ปรัชญาวฒิุ

6011056990049
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.80

นางสาวสุพิชญา อินทร์
ปัญญา

5911011460132
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.81 นางสาวอภสัรา ชาวพลกรัง 5911056731027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.82 นางสาวปริยาพทัร์ วีรสินธพ 5911011470032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.83 นางสาวจสัมิน กล่ินกาเซ็น 6111056721090

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.84 นางสาวอทิตยา มณีกญัญ์ 5911011445166

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.85 นางสาวณชัติยา ภู่สุนทร 5911056990087

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.86 นางสาวกนกพร ค  าคง 6011011470034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.87

นางสาวยพุารัตน์ เกียรติ
ประชา

6011011820006
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.88 นายธนาพงษ ์แสงทิพยก์ญัญา 6011011820018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.89 นางสาวรติ พิณโย 6111056721072

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.90 นางสาวณฐัริดา จิตริต 6111011820004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.91 นางสาวภูวรี กุลศรีประเสริฐ 6111056721017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.92 นายสหรัถ ตรงโยธิน 5911056721134

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.93 นายธชันนท ์ขาวสุธรรม 5911011940077

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.94 นายสิรธีร์ อุ่นประดิษฐ 5911011940080

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.95 นางสาวชนิตา ศรีแกว้ 5911011460133

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.96 นางสาวเหมือนฝัน คมเฮียง 5911011520061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.97

นางสาวสุนิตา พงษสุ์วรรณ
ศิริ

5911011460024
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.98

นางสาวศิริลกัษณ์ จนัทร์
อินทร์

5911056990025
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.99 นายกรรชยั ชนะวรรณ 5911011445115

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.100 นายเสธสิริ สุวรรณปิยวงศ์ 6011056721049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.101

นางสาวกญัญารัตน์ อา
มาตยส์มบติั

6011056160016
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.102 นางสาวสุชญา ปานาพรม 6011056990007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.103 นางสาวมาริษา เทียนสงค์ 6011011445043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.104 นางสาวอริศรา หงษช์ยัภูมิ 6011056605013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.105

นางสาวพรทิพย ์สกุลมงคล
ชยั

6111011448062
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.106 นางสาวปาริณีย ์ทรัพยเ์ยน็ 6111011448016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.107 นายปกรณ์ ศรีเล็กดี 6111011460021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.108 นายพชธกร อินทร์โส 6111011445071

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.109 นางสาวประพิมพร พดุไทย 6111011460097

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.110

นางสาวกรพินธุ์ มาลยัเจริญ
พร

6111056160014
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.111

นายศกัด์ิกรินทร์ พร้อม
อ าไพพงษ์

6111056160135
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.112 นางสาวสุจิตรา จนัทร์ไม้ 6111011448006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.113 นางสาวนุชนารถ เจริญพาสุข 6111011448069

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.114 นางสาวชนิสรา กระจาย 5911011445052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.115 นางสาวพิมพช์นก แซ่ฮึง 5911011460012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.116

นางสาวธารธิชา ดาราอมัพร
สิน

6011056721110
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.117 นายธนาวฒิุ อิสมาแอล 6111011448080

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.118 นายธีรนยั เกียรติอาธารชยั 6111056721161

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.119 นางสาวอมรรัตน์ แดงอุบล 6111056160048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.120 นายณฐัดนยั มาคงเฮียง 6111056721169

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.121 นางสาวชวิศา แยม้เดช 5911011470008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.122 นางสาวกณัฑพร ศรีวรวฒิุชยั 5911011806002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.123 นางสาวมารินี เชียงทอง 6011011445017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.124 นางสาวชโลปกรณ์ ทิมกุล 6111011460084

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.125 นางสาวดาราลกัษณ์ ศิริวงศ์ 6111056160007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.126 นางสาวศิริขวญั มุ่งน าตระกูล 6111011445102

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.127 นางสาวณภทัร ทุนเพ่ิม 6111011448008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.128

นางสาวทิพยว์รรณ น่วม
มานพ

6111011460035
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.129 นางสาวณฐัชยา จนัทร์ซา้ย 6111011460083

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.130 นางสาววานิสสา กล่ินอุบล 6111056990020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.131 นายปวริศ ทองเอก 5911020660022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.132 นายอฐัากร นาคขวญั 5911020660036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.133

นางสาวอารัญจนา ศรีไสย
เพชร

5911056990038
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.134

นางสาววนัชินี เหลืองท า
เหมือน

5911011470039
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.135

นางสาวภทัรนิษฐ์ อ่างนิล
พนัธ์

5911056990075
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.136 นางสาวชชัมณฑ ์ชมภูนุช 5911011448096

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.137 นายชยัพร เหลืองพิมพพ์นัธุ์ 5911011940038

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.138 นายพิเชฐ แกว้คุม้ 5911011445004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.139 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ 5911011448033

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.140 นางสาวศิวณี แดงดอ้มยทุธ์ 5911056990018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.141 นายภควรรณ ปัสสามัน่ 5911011940084

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.142 นางสาวกานตร์วี วงศศิ์ริทศัน์ 6111056721167

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.143

นางสาวณิชาภทัร ศรีโสภณา
เมศ

5911011445081
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.144 นายกรรชยั เทียนสมบติั 6011056721080

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.145

นางสาวณฐันนัท ์พรหม
วิมานรัตน์

6111011448054
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.146 นางสาวช่อฟ้า ไชยเนตร์ 6111056160136

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.147 นางสาวสุธิกาญ มีล่อง 6111011445053

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.148 นายธิเบศ กุลพกัตรพงษ์ 6111011660014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.149 นายปุริม ภูมิวนา 6111011660013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.150 นางสาวพรธิณี เจริญแพง่ 6011011445019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.151 นายชานนท ์บุญนุ่น 6111056160100

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.152

นางสาวกานตธิ์ดา เทียน
สุวรรณ

6111011660015
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.153 นางสาววรัญญา แสงบุตร 6111056721076

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.154 นางสาวนนัทน์ภสั บินวาชิด 6111011806040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.155 นางสาวชมพนุูช เมืองซอง 6111011448079

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.156 นางสาวกญัญารัตน์ โคกหอม 6111011445081

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.157

นางสาวเบญจวรรณ เวียง
เหล็ก

6111056721145
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.158

นางสาวจิดาภา เน่ืองจาก
หม่ืน

6111011470058
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.159

นางสาวนิภาภรณ์ ขวญั
อ่างทอง

6111056990123
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.160 นางสาววริศรา รุ่งเรือง 6111056721107

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.161 นางสาวแอมม่ี ดอลตนั 6111056721112

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.162

นางสาวภทัรชยากรณ์ 
พรหมทา้ว

6111056990097
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.163 นางสาวปณวรรณ์ ป้ันเพช็ร 6111011460007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.164 นางสาวรชยาพร เกตุรามฤทธ์ิ 6111011820017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.165

นางสาวปฏิมา เจนนภา
ภณัฑกิ์จ

6111056160027
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.166

นางสาววรรณาพร 
ศรนารายณ์

6111056990017
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.167 นางสาวปาณิสรา น่ิมสุวรรณ 6111011445015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.168 นางสาวกชกร สารไทย 5911011445165

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.169 นางสาวชนิดา มีแม่นวิทย์ 5911011806037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.170

นางสาวพรนภสั ธญัธน
วิวฒัน์

6011011460019
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.171 นางสาวศุภรัตน์ เรืองศกัด์ิ 6011056721008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.172 นางสาวปราณจารีย ์บรบตัร 6011011448008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.173 นางสาวสิริกร อยูย่งั 6111011460101

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.174 นางสาวชนิสรา ศรชยั 6111011460096

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.175 นางสาวรัตนา รัตนมงัคละ 6111011806017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.176 นายนพรัตน์ โภคาพานิชย์ 6111056990004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.177 นายภาณุวฒัน์ ช่ืนสกุล 6111056721054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.178 นางสาวป่ินจุฬา บุญหวาน 5911011448105

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.179 นางสาวณฐอร ประมาระกา 5911056605063

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.180 นางสาวบงกช ถานะ 6111011460088

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.181 นางสาวศกุณตลา คุม้อินทร์ 6011011445013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.182 นายนิพนธ์ บุราณวตัร 6011011448007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.183 นางสาวปาจารีย ์ธงกระโทก 6011011460013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.184 นางสาวณิชากร ตอ้ยต่ิง 6011056160049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.185 นางสาวองัควิภา สุขเจริญ 5911011448144

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.186 นายภานุพงศ ์แกว้ใส 6011056160026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.187 นางสาวม่ิงกมล จงรักษ์ 6111011470048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.188

นางสาวสุขุมาภรณ์ แพทย์
รักษ์

6111056990121
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.189 นางสาวจรรยพร ชายทวีป 6111056160080

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.190 นายธีรพงศ ์อินทร 6111056721078

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.191 นางสาวนนัทพร มัน่คง 6111056721074

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.192 นางสาวภาวิณี พุม่เล็ก 6111056160079

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.193 นางสาวปิยาพชัร เมฆโสภณ 6011056721026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.194 นายสิทธิโชค ค  าหลอม 6011056605016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.195 นางสาวสุนิตา มะหะหมดั 6011056731004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.196 นางสาวช่อผกา กล่อมปัญญา 6111011460076

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.197 นางสาวณฐัธินี เกิดผล 6111011460059

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.198 นางสาวชญัญานุช พนัธุ์เพง็ 6011056721011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.199 นางสาวนภสัสร ขวญัมี 6111011470023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.200 นางสาวจนัทร์ธิมา โชติมูล 6011056160015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.201 นางสาวปิยะฉตัร วงษธ์รรม 6111056990098

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.202 นางสาวณฏัฐกานต ์สงัขมาน 6111011445007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.203 นางสาวกมลวรรณ เอ้ือสลุง 5911011445054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.204 นางสาวมธุรดา มัง่นิมิตร 5911011448130

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.205 นายพิพฒันะพงษ ์ธีรากิจ 6111056160026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.206 นางสาวธญัลกัษณ์ โสภาสพ 6111011460054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.207 นางสาวพศัรินทร์ บุญรอด 6011011806021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



70

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.208 นางสาวสิราวรรณ ภูผา 6011056990019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.209 นายกิตติพงศ ์ตาค า 6111056160138

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.210 นางสาวณฏัฐา ชาติพรต 6111011445091

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.211 นางสาวณฐันนัท ์รอดศิลป์ 5911011470069

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.212 นางสาวธนชัพร เฉลิมวฒัน์ 6111011820052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.213 นางสาวจิราวรรณ สุวรรณะ 6111056605047

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.214 นางสาวฉตัรฑริกา พวงมะลิ 6011011806006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.215 นางสาวธนภรณ์ วงษไ์พศาล 6111056721052

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.216 นางสาวณฐัภคั ตระกูลสุ 6111011460032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



73

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.217 นางสาวกิตติยาภรณ์ พิพิธกุล 6011056990048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.218 นางสาวยลดาภรณ์ เดือนเพญ็ 6011011460007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.219 นางสาวพิริยดา จุย้กระโทก 6111011448058

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.220 นางสาวกณัณิกา ทองพลู 6111056721051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.221 นายรชต นอ้ยคงคา 6011056721086

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.222 นางสาวฌชัชา ศรีพตัยศ 5911011320017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.223

นางสาวภทัรารัตน์ วงศ์
วชัรินทร์

6011056731001
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.224 นางสาวจิตตาภรณ์ อินทร์ล ้า 6011056160008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.225 นางสาวปณิตตรา ศรีขาว 6111011448009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.226 นายพรชยั เสมศรี 6111056990007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.227

นางสาวจิราภรณ์ วาสนา
เชิดชู

6111011660020
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.228 นางสาวอมิตา สายทอง 5911011448106

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.229 นายวิชาน สมบูรณ์นาวิน 6111011660008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.230 นางสาวชมภูนุท เกิดผล 5911056990046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.231 นางสาวฐิติพร ฐิติปัญญา 6111056990070

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.232 นางสาวจินตจุ์ฑา ธญัญการ 6111056990104

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.233 นายชชัพงศ ์ชยัสงค์ 6111011448014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.234

นางสาวอจัฉรา พลอยพานิช
เจริญ

6111056990044
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 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 2
ล าดบัที่ 2ก.235 นางสาวปรียาภทัร ชยัทศัน์ 6111011445040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.236 นางสาวธญานี ประคองภกัด์ิ 6111056160113

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 4 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.237 นางสาวกนกพร มูลสุวรรณ 6111011660022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



80

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.238 นางสาวสุดาพร รอนใหม่ 6011056731006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.239 นางสาวกุลิสรา เสียงล ้า 6111056990043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.240

นางสาวมิถุนา พงศากูล
สมบติั

6111011820034
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



81

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.241

นางสาวกนกวรรณ อาฒยะ
พนัธุ์

6111011460013
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.242 นางสาวลกัษมณ วงไกร 5911011820054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.243

นางสาวจุฑามาศ เน่ืองจาก
พิมพ์

5911011340057
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.244 นางสาวฉตัรลดา ยิม้ขลิบ 6011056721023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.245 นางสาวปาริชาติ ยศทอง 6111011445085

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.246 นางสาวเบญญา สืบจากศรี 6111011820045

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.247 นางสาวสิริสุดา พรงาม 6011056160037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.248 นางสาวพชัรดา ธนาคุณ 5911011820007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.249

นางสาวกุลปรียา เนตร
นางรอง

5911011470085
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.250 นางสาวอนุธิดา นามนนท์ 6111056990085

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.251

นางสาวอมินทรา ธีระวรร
ประเสริฐ

6111056605048
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.252

นางสาวธญัญลกัษณ์ แน่นพิ
มาย

6111056990093
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.253 นางสาวปนสัยา ฤกษวิ์ไล 5911011820072

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.254 นางสาวชามนัดา เกิดสมบูรณ์ 5911011448114

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.255 นางสาวชนิกานต ์พาระหาด 6111056990040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.256 นางสาวสุนิษา บรรดาศกัด์ิ 5911011806065

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.257 นางสาวนริศรา สงวนงาม 6011056990040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.258 นางสาวยภุาวรรณ บวัศรีภูมิ 6111056990109

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.259 นางสาวสุทธิดา อรัญมาลา 6111011470046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.260 นางสาวสายธาร ทองจนัทร์ 6011056990036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.261 นางสาวธณิดา จนัทวี 6111011460086

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.262 นางสาวสุภาวรรณ ใจกลา้ 5911056605040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.263 นางสาวบุษราพนัธ์ พลสวา่ง 6111056990086

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.264 นางสาวจริดา อุระงาม 6111056990045

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.265 นางสาวกลัยาณี พลชะลี 5911011448015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.266 นางสาววนิดา บุษยาตรัส 6111056605030

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.267 นางสาวศราวรรณ อินทร์วงษ์ 5911056723029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.268 นางสาวสุธาศิณี จึงแสนสุข 6111011470032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.269 นางสาวสุปริญญา ไม่วายมี 6111056990050

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.270 นางสาวพรนภสั นิเลิศรัมย์ 6111056990027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.271 นางสาวโชติกา พรมมาบุตร 5911011940118

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.272 นายกวิน เอมโอด 6111056721146

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 8.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.273 นายวชัระ กลัยา 5911011470047

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.274 นางสาวฐิติมน โพธิสาร 6111056990072

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.275 นางสาวพชัรพร ปิยะวงษ์ 6111011460093

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.276 นางสาวกรรณิการ์ ปัดค า 6111011448078

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.277 นางสาวชลดา จนัทกรณ์ 6111056990022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.278 นายนพเกลา้ ค  าสด 6111011460006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.279 นางสาวรัญชนา สีดา 5911056990007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.280

นางสาวอยัยภทัร์ ไพศาลบุ
รมณี

6111011470034
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.281 นางสาวกาญจนาพร แสงบุญ 5911056990012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.282

นางสาวณฐัธิมาธนนั ศรีธญั
รัตน์

5911011806077
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.283 นางสาวสุภทัรา ชมภูโกฐ 6011056990001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.284 นางสาวปัทมพร โพธา 6011056990032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.285 นางสาวพรนภา ส าเภานนท์ 6111011460025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.286 นางสาวหทยัชนก บุญแน่น 5911056731012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.287 นางสาวเกวลิน แสงเมือง 6111056990130

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.288 นายยทุธพิชยั บุญสงค์ 5911020660006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.289 นางสาวสุดารัตน์ เสียงใส 5911056990088

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.290 นางสาวสิรีทอน หลกัค  า 5911011445158

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.291 นางสาวสุภาพร จนัอ่อน 5911056722012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.292 นางสาวพรทิวา เพียรชอบ 5911011448088

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.293

นางสาวสุดารัตน์ สร้อย
สงัวาลย์

5911056990005
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.294 นางสาวสลิณา ชยัจีน 6111011820023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.295

นางสาวแพรวพรรณ เรือง
วิเศษ

5911011445006
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.296

นางสาวภทัรวรินทร์ ชาลีริ
นทร์

6011056721010
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.297 นางสาวปิญานฐั ศรีโฉม 6011056990021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.298 นางสาวปรียา งามวงศ์ 6111011448021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.299 นางสาวฐิติยา พิกุล 6111056990076

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.300 นางสาวกนกวรรณ พลูพฒุ 5911011460096

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.301 นางสาวพรชนก ป้านภูมิ 5911056990026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.302 นางสาวกนกวรรณ จินายะ 6011056990026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.303 นางสาวธนชัพร ภูสีดิน 6011056721079

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.304 นางสาวภทัรียา กปัโก 6111056990118

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.305 นางสาวปภสัรา สีหาราช 6111011660007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.306 นางสาวจิตรกญัญา นนทแ์สง 6111011470056

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.307 นางสาวพรพรรณ ธรมีฤทธ์ิ 5911056990040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.308 นางสาวรัชนีกร สุภารส 6111056990039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 9.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.309 นายวรานนท ์ค  าแหวน 6111056160053

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.310 นายวรพงษ ์แกว้พรรณา 5911056990077

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.311 นางสาววาสนา กนัเพชร 5911011470009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.312

นางสาวกญัญารัตน์ นาม
โคตร

6111011448001
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.313 นางสาวรุ่งนภา ยอดสุวรรณ์ 6011011445039

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.314 นางสาวปิยะธิดา พ.ศ.สร 6111056990103

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.315 นางสาวสมชัญา ปานค า 6111056990056

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.316 นางสาวอศัรัญญา ฝ่ายสงฆ์ 6111011460072

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.317 นายโรจน์ทนง บุญสุข 6111011470020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.318 นายธีรนยั ด่ิงแกว้ 6111011448040

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.319 นางสาวประภาสิริ เจริญภู 5911011820013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.320 นายพิษณุ ศรีโยธี 6111056721067

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.321 นางสาววิภา ดาหนองเป็ด 6011056990008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.322 นางสาวจิราภรณ์ แกว้ภู 6111056990096

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.323 นางสาวนฤมล ศรีบุญ 6011011470027

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.324 นายธีรศกัด์ิ พทุธวงศ์ 6011011460004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.325 นางสาวสุวรรณี สุขประเสริฐ 5911011320060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.326 นางสาววิชุอร ภิบาลสิงห์ 6111056990102

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.327 นางสาวคทัลียา ประวิเศษ 6111056990094

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.328 นางสาวศิริลกัษณ์ แสนโคตร 5911056990063

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.329 นางสาวกญัญารัตน์ ป้ันลาภ 6011056605022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.330 นางสาวสุธิดา สีบาล 6011056990013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.331 นางสาวอกัษรา บรรเทา 6111056990080

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.332 นางสาวปิยะณฐั แคนคง 6111056990124

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.333 นางสาวมาริษา สมเนตร 5911056990071

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.334 นางสาวชลาลยั แวงเลิศ 5911056990076

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.335 นางสาวดุจจา ค  าผุย 6111011445100

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.336 นางสาวธนพร ทีสระคู 6111056990023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.337 นางสาวนริศรา แสงมูล 6011056990017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.338 นางสาวเปรมกมล จนัทร์ขาว 5911011820064

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.339 นางสาวฑิตยา มณีฉาย 6011056990050

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.340

นางสาวไอลดาย ์วินทะ
สมบติั

6011056990052
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.341 นางสาวณฐัธิดา ภกัดีก าจร 6111056990068

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.342 นางสาวสุภชัชา กาฬหวา้ 6011056990006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.343 นางสาวสุฟ้า ธานีวรรณ 6111011820018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.344 นายอมฤต สุสา 5911056990069

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 10.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.345 นางสาวนริศรา สมบติัมาก 6111056990048

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.346 นางสาวภาสิณีพร นามุลทศัน์ 5911011448124

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.347

นางสาวจิราภรณ์ รัมยป์ระ
โคน

5911056990021
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.348 นางสาวศิวพร เจริญแสน 5911056990049

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.349 นางสาวชลลดา ภูยาดาว 6111011460094

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.350 นางสาวจิรวรรณ ซามาตย์ 6111056721025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.351 นางสาวเบญจพร ค  าพิลา 6111056990117

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



118

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.352 นางสาวพชัรี กวงแหวน 6011056990023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.353 นางสาวเกวลิน อมแยม้ 6011056990041

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 11.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.354 นางสาวสุวกุล ป่ินเงิน 6111011448004

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.355 นางสาววิภานนัท ์ค  าพรหม 6011011806007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.356 นางสาวอนนัตญา ไชยชนะ 6011056990005

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.357 นางสาวปาณิศา สุดหา 6111056721057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.358 นางสาววชัรีพร ศรีสวสัด์ิ 6111056160008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.359 นางสาวศศิมาพร ศิริศกัด์ิ 6111056990019

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.360 นางสาวสุทิลาวลัย ์รอดไพรี 6011056990025

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.361 นางสาวมินลนี ชนมญ์าน 6111056990036

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.362

นางสาวเพชรรัตน์ เสียง
เพราะ

5911011470012
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.363 นางสาวณฐักาญจน์ กุณาตรี 6011056721007

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.364 นางสาวดารารัตน์ โนพวน 5911056990056

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.365 นางสาวศยามล เพลินจิตร 6111056605010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.366 นางสาวนิกาญา วรนนัสิทธ์ิ 6111056990013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.367 นางสาววรัญญา เก้ียวเกา้ 5911011520042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.368 นางสาวรัตนาวดี แกว้ยา 5911056150018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.369 นางสาวสุรางคนา ใจการ 6111056990002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.370 นางสาวสุรนนัท ์มีแรง 5911011806060

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.371 นายสราวฒิุ ก๋ารินทร์ 6011056605015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.372 นางสาวจีรนนัท ์สนัล าปาง 6111056990108

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.373 นางสาวสุทธิดา ท าบุญ 5911056990068

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.374 นายจตุรภทัร ผดัหนา้ 6111056990003

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.375 นางสาวพิมพผ์กานต ์รู้แพร่ 5911056731020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.376 นางสาวสุดารัตน์ ท  าทาน 5911011806023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.377 นางสาวณฐักานต ์ห้องแกว้ 5911011470059

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.378 นายเกริกระวี ศรีสุข 6111011445037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.379 นางสาวเจนจิรา สุมาลยั 6111056605013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.380 นางสาวศิวรักษ โกมลสินธ์ 6111011445034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.381 นางสาวพิชญาภคั เสรีสวสัด์ิ 6111011820050

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.382 นางสาวปัทมารัตน์ สุพสอน 6011056605014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.383 นางสาวกิติยาภรณ์ ปรีชา 6111011806042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.384 นางสาวธญัรัตน์ ปันเมนท์ 5911056990001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.385 นางสาวปัทมาวรรณ นนัชม 6011056721071

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.386 นางสาวพีรยา ค  าเพราะโสตร์ 6111011445098

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.387 นางสาวศศิวิมล เพชรต่ิง 6111056605016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.388 นางสาวอาภาพร พลมัน่ 5911056990070

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.389 นางสาวธนชัชา เรืองค า 6011056990035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 13.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.390 นางสาวเจนจิรา เจริญแพทย์ 6111056990071

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.391 นางสาวชไมพร ชาติไทย 5911056731015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.392 นางสาวอภิญญา หม่องมูล 5911011836104

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.393 นางสาวพฤศจิกา เสนานุช 6011011445001

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.394 นายรุ่งโรจน์ สุขเฉลิม 6011056721018

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.395 นายศุภณฐั สุทศัน์ 6111056721070

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.396 นางสาวมทัรียา ขอเจียม 6011056605011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.397 เด็กหญิงนนัจา วงษศ์รีดี 6111011820054

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.398 นางสาวศศิวิมล ค  าวนัดี 5911056990099

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.399 นางสาวศิริลกัษณ์ ศรีบุญเพง็ 6111011820058

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.400

นางสาวกมลทิพย ์ขนัตยา
ภรณ์

6111056160023
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.401 นางสาวใบเงิน อรชร 6111056160057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.402 นายวฒิุพงษ ์เนียมขนัธ์ 6111011820061

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.403 นายสุทธิเดช เอ่ียมกล่ิน 6111011445042

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.404 นายรฐนนท ์ราชเดช 6011011460023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.405 นายมงักร ร่ืนรมย์ 6111056721117

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.406 นางสาวอาทิตยา ส่วนลา 6111011470035

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.407 นางสาวสุวพชัร แม่นแท้ 5911011820053

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.408 นางสาวสโรชา หาใหม่ 5911011520072

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



137

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.409

นางสาวกรรภิรมย ์เกรียว
กระโทก

5911011448084
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.410 นางสาวชชัฎากานต ์แสงทรง 5911011940066

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.411 นางสาวทิพยสุ์ดา ปานมา 6111056990073

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.412 นางสาวปิยธิดา ทองดี 6111056990026

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.413 นางสาวสโรชา ยอดยิง่ 6111011448032

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.414 นางสาวชญานี คงแจ่ม 6111056990010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.415 นางสาวนภสัรา เหลืองมัน่คง 5911011448148

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.416 นายสิทธิชยั เงินยิง่ 5911011448062

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.417 นายอภิสิทธ์ิ ป่ินทอง 5911020660010

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.418 นางสาวสมฤทยั ชาติไทย 5911011445171

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.419 นางสาวธิดารักษ ์ชุมพลรักษ์ 6111056990024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.420 นางสาวหรรศมน สิทธะเมธา 6111056160098

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.421 นางสาวศิริญญา ชยังามเมือง 6011056605006

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.422 นางสาวเพญ็ณภา ส าเร็จวิทย์ 5911011448133

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.423 นายอคัรศิลป์ จนัทะคูณ 6011056731009

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.424 นางสาวเกวลิน ทองค าใส 5911011445094

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.425 นายสุพฒัน์ เพียรบางยาง 5911056160021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 14.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.426 นายอนพทัย ์โยธี 6011056721106

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.427 นายธนวฒัน์ อาจปาสา 6111011470044

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.428 นางสาวสุชานาถ น่ิมคง 6111011448017

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.429 นางสาววาสนา พงษธ์นู 6111011445057

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.430 นางสาววริศรา ภกัดีวนิชพงค์ 6111011806034

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.431 นางสาวปลายฟ้า แหวนวงษ์ 6111011445303

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.432 นางสาวภทัรมน สมใจ 5911056723024

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.433 นางสาวจุฑามาศ มีมาก 6011056990020

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.434

นางสาวสุพรรณณิการ์ สละ
ภยั

6111056605008
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.435

เด็กหญิงวรรณนภา 
เสมสวสัด์ิ

6011011445042
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.436 นางสาวศศิวิมล วงศส์วสัด์ิ 6011056721104

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.437 นางสาวกุลชา แสนภกัดี 6111056721093

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.438 นางสาวธชัสรา ทองสงค์ 5911056990064

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.439 นางสาวอริญา เขียนขาบ 5911011448138

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.440 นางสาวภทรพรรณ รัตนพนัธ์ 5911011445051

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.441 นางสาวกิตตินภา ขูทก 6111056721121

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.442 นายพิชิตชยั ชยัวิจิตรมงคล 6111056721168

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.443 นางสาวชุติมา ขนัใส 6011056605002

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.444 นางสาวทตัพร แกว้น่ิม 6011056721037

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.445 นางสาวอรณิชา แซ่กา้ง 5911011820043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.446 นางสาวสรินยา ประชาบุตร 6011011460014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.447 นางสาวธนวรรณ สุพาที 6111056160046

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.448 นางสาวนภสัวรรณ ทรงเดชะ 6111011470021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.449 นางสาวฟ้าใส ละอาด 6111011460047

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.450

นางสาวธนัยช์ธรณ์ เอ่ียม
ประเสริฐ

6111056990042
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.451 นางสาวหทยักาญจน์ สุภศร 6111056721043

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.452 นางสาวอรปรียา ไชยณรงค์ 5911056605008

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.453

นางสาวปภาวรินท ์แก่น
จนัทร์

6111056990028
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



152

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.454 นางสาวณฐัธยาน์ โสภาภาค 6111056605011

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.455 นายซุลกิบลี วาหนิ 6011011836014

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.456 นางสาวโซไรดา บิลเหล็บ 6011011806015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.457 นางสาวเจนสุภา อ่างแกว้ 6011011820013

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.458 นางสาวรูมยัยะ สุนนัทวงศ์ 6111056990067

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.459 นางสาวณิศรา วงศถ์าวรจิตร 6011011820012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.460 นางสาวนริศรา แกว้คง 6111011448070

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.461 นางสาวไอลดา หลงเก็ม 6111056990078

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.462 นางสาวสุธินี มาตีด 6111056990015

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9



155

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.463 นางสาวอยัเซาะห์ เฮ็งตาแกะ 6111056990079

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.464 นายชาญณรงค ์สุวรรณโรจน์ 5911011940029

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.465 นายอนัวา กาเดร์ 6011056605012

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.466 นางสาวนราภรณ์ แสงทอง 5911056990023

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.467 นางสาวณฐัริกา กล้ิงทะเล 6011056721021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.468 นางสาวสรัญญา ประเสริฐศรี 6111011660016

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.469 นายอนุชา แสงจนัทร์ 6011056160021

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.470 นางสาวธนพร ขจรไพศาล 6111056721140

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.471 นางสาวชุติมณฑน์ แกว้ยวน 6011011445022

ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 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 2
ล าดบัที่ 2ก.472

นางสาวรสรินทร์ เจริญรัตน
มิตร

5911011806027
ถา้ตอ้งการยืน่
กูเ้ทอม 1/62

 ส่งแบบค าขอกูย้มื
ฯพร้อมเขา้รับการ
สมัภาษณ์ขอกูย้มืฯ

วนัที่ 5 ม.ิย.62 เวลา 15.30 น.
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั โทร 

02-2445198-9

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.473 นางสาวมณินทร ทพัจีน 5911011446005

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 2
ล าดบัที่ 2ก.474 นางสาวสาทินี กานดา 5911011446002

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 2
ล าดบัที่ 2ก.475 นางสาวเขมินทรา เยน็นุ่ม 5911011446024

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 2
ล าดบัที่ 2ก.476 นายสุรยทุธ พิมพานนท์ 5911011446117

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 2
ล าดบัที่ 2ก.477 นางสาวกาญจนา เสาวไน 5911011446095

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 2
ล าดบัที่ 2ก.478 นางสาวสุธาสิณี เต็งมณี 6011011446026

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 2
ล าดบัที่ 2ก.479 นางสาวสุรางคนา ไกรวงศกร 5911011446035

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 2
ล าดบัที่ 2ก.480 นายกวิน มุ่งหมาย 5911011446120

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 2
ล าดบัที่ 2ก.481 นางสาวญานิกา ณ สงขลา 5911011446003

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 2
ล าดบัที่ 2ก.482 นายนพดล ยิง่สกุล 6011011446012

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 2
ล าดบัที่ 2ก.483 นายชนะภูมิ เกษไธสง 5911011446116

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 2
ล าดบัที่ 2ก.484 นางสาวอภสัราภรณ์ ไกรยา 5911011446026

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 2
ล าดบัที่ 2ก.485 นางสาวศิลป์ศุภา มุงคุณแสน 5911011446122

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 2
ล าดบัที่ 2ก.486 นายจกัรกฤษณ์ เยือ่สูงเนิน 6011011446002

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 2
ล าดบัที่ 2ก.487

นางสาวศิรภสัสร สุขสอง
ห้อง

5911011446033
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 2
ล าดบัที่ 2ก.488

นางสาวพชัรวรรณ ปุญญา
ภิวฒัน์

5911011446031
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 2
ล าดบัที่ 2ก.489

นางสาวญาณิศา บดินทร์
รัตนะเดชา

5911011446038
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



164

สถานะเอกสาร ช่ือ -  สกุล รหัสนักศึกษา ก าหนดการส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินฯ ขอกู้ในปีการศึกษา 2562

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

รอบบ่าย  13.00 -16.30   ทีอ่าคาร 3 ห้อง 315   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

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

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

รายช่ือนักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2561  แล้วคาดว่าจะขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2562
ล าดบัที่

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

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

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

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

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

กทม.
กยศ.

ลกัษณะท่ี 2
ล าดบัที่ 2ก.490 นางสาวเมธิตา ผาสุข 6011011446027

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 2
ล าดบัที่ 2ก.491 นายจิรกิตต์ิ วารินทร์สวสัด์ิ 5911011446039

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 2
ล าดบัที่ 2ก.492 นางสาวชุติมา โซลิตร 5911011446075

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 2
ล าดบัที่ 2ก.493 นายคุณานนต ์จินดารักษ์ 5911011446017

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 2
ล าดบัที่ 2ก.494 นางสาวชนกสุดา ผลยิง่ 6011011446028

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 2
ล าดบัที่ 2ก.495

นางสาวกลัยรัตน์ พรหม
บุญทอง

5911011446090
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 2
ล าดบัที่ 2ก.496 นางสาวจุรีรัตน์ ขุนณรงค์ 5911011446066

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


